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Sadist 
1 
haaatuırlaaaa 
seeeen haaatmırlaaaa 
Ooooooo güüüüünleeeeeriiü 
Kafasındaki bulanıklı ğa ra ğmen bu sesleri yine de duyuyordu. 
2 
Ama sesler bazen o can acısı gibi kesiliveriyordu. O zaman geride sadece 
bulanıklık, sis kalıyordu. Karanlı ğı hatırlıyordu. O bulanıklıktan önceki 
kopkoyu karanlı ğı. Bu bir ilerleme gösterdi ği anlamına mı geliyordu? "I şık 
yaratılsın! Bulanık ı şık bile güzeldir. Ve ı şık güzeldi. Falan filan. Öyle mi?" 
Karanlıkta o sesler var mıydı? Bu sorulann hiçbirin in cevabını bilmiyordu. 
Bunlan sormanın bir anlamı var mıydı? Bu sorunun da  cevabını bildi ğini 
sanmıyordu. 
Can acısı seslerin altında bir yerdeydi. Güne şin do ğusunda ve kulaklannm 
güneyinde. Đşte bütün bildi ği bu kadardı. 
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Onun için bu sesler uzun bir süreden beri dı ş dünyayla ilgili tek gerçekti. Bu 
süre ona çok ama çok uzun gelmi şti. Öyleydi de. Var olan can acısı ve o 
fırtınalı sis, o bulanıklıktı. O bulut! Kim oldu ğunu bilmiyordu. Nerede oldu ğunu 
da. Ama bunu bilmek istedi ği de yoktu. Sadece ölmü ş olmak istiyordu. Ne var ki, 
kafasına, bir yaz fırtınası sırasında görülen bulut lar gibi çökmü ş olan acı dolu 
sis yüzünden bu iste ğinin de farkında de ğildi. 
Zaman geçerken acı çekmedi ği süreler oldu ğunu sezdi. Düzenli aralarla oluyordu. 
Bu sersemlikten önceki yo ğun karanlıktan kurtuldu ğundan beri ilk kez kafasında 
bir dü şünce belirdi. Revere Kıyısında, kumsaldan uzanan bi r kazıkla ilgiliydi. 
Annesiyle babası onu çocukken sık sık Revere Kıyısı na götürürlerdi. Ve o 
battaniyenin kazı ğı göz hapsine alabilece ği bir yere serilmesi için ısrar 
ederdi. Bu ona gömülmü ş bir ejderhanın dı şarı uzanan di şi gibi gözükürdü. Oturup 
suyun yakla şmasını, sonunda kazı ğın üzerini örtmesini seyretmekten çok 
hoşlanırdı. Ama saatler sonra o çürümü ş kazık tekrar belirmeye ba şlardı. O arada 
sandviçlerini yemi ş, babasının büyük termosundaki limonatayı son damla sına kadar 
içmi ş olurlardı. Annesi artık e şyalarını toplayıp gitmenin zamanının geldi ğini 
söylemeden tahtanın ucu kumsala vuran dalgaların ar asında bir belirip bir 
kaybolmaya ba şlardı. Sonra gitgide daha iyi gözükürdü. O sırada ç öpleri üzerinde 
"Kumsalınızı Temiz Tutun" yazılı büyük varile atarl ardı. Paulie'nin kumsalda 
oynadı ğı oyuncaklar toplanırdı... 
(Artık bir fırtına bulutunun içinde ya şayan adam, benim adım bu, diye dü şündü. 
Paulie. Ben Paulie'yim. Annem bu gece güne şten yanan yerlerime bebek ya ğı 
sürecek.) 
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...ve battaniye tekrar katlanırdı. O sırada kazık d a iyice ortaya çıkmı ş olurdu. 
Siyahımsı, yosunlu dümdüz yanlarına köpükler vururd u. Babası ona, "Buna gelgit 
neden oluyor," diye anlatmaya çalı şmıştı. Ama Paulie her şeye kazı ğın neden 



oldu ğunu biliyordu. Dalgalar gidip geliyor ama o kazık h ep yerinde duruyordu. 
Sadece insan bazen onu göremiyordu. Kazık olmasaydı , gelgit de olmayacaktı. 
Bu anı kafasında dönmeye ba şladı. Đnsanı çıldırtabilirdi bu. Uyu şuk bir sinek 
gibiydi. Bu anının ne oldu ğunu anlamaya çalı ştı. Ama sesler uzun bir süre bunu 
engellediler. 
zaaamaaaan 
heeeer şeeey 
haaatıurlaaaa 
Sesler bazen sona eriyordu. Kendisi de öyle. 
Şimdiyle... fırtına bulutunun dı şındaki şimdiyle... ilgili ilk gerçekten berrak 
anısı bu "sona erme"ydi. Birdenbire bir tek kez bil e soluk alamayaca ğını 
anlıyordu. Bu da iyiydi. Uygundu. Hatta harikaydı. Acıya bir dereceye kadar 
dayanabilirdi. Ama her şeyin de bir haddi vardı. Artık bu oyundan çıkaca ğı için 
memnundu. 
Sonra bir çift dudaklar onunkileri kavradı. Bu duda klar kuru ve sertti ama yine 
de bir kadının a ğzıydı. Ve kadının a ğzından fı şkıran rüzgâr adamınkine doldu. 
Boğazından inerek ci ğerini şi şirdi. Sonra kadın dudaklarını çekti. Ve adam ilk 
kez o zaman gardiyanın kokusunu aldı. Bu kokuyu kad ının zorla içine yolladı ğı 
solu ğunda duydu. Bu bir erke ğin onu istemeyen bir kadına zorla sahip olması gibi  
bir şeydi. Ve gardiyanının solu ğu pek kötü kokuyordu. Vanil-yalı kurabiye, 
çikolatalı dondurma, tavuk salçası ve fıstık ezmeli  şekerleme kokularının bir 
karı şımıydı bu. 
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Birinin ciyak ciyak ba ğırdı ğını duydu. "Soluk al! Lanet olsun! Soluk al! Paul!"  
Dudaklar yine a ğzını bir kıskaç gibi kavradı. Soluk tekrar bo ğazından a şağıya 
indi. Hızla giden bir metro trenini izleyen ve pe şinden gazetelerle çikolata 
kâğıtlannı sürükleyen ıslak ve pis kokulu bir rüzgâr g ibi. Sonra dudaklar 
çekildi. 
Sakın bu havayı burnundan vereyim deme, diye dü şündü. Ama bunu yapmamak elinde 
değildi. O koku! O koku! O i ğrenç koku! 
Kendi kendine, alaca ğım, dedi. Her istedi ğini yapaca ğım ama lütfen aynı şeyi 
tekrarlama. Mikroplannı bana bula ştırma. Gelgele-lim soluk alamadan dudaklar 
yeniden a ğzına yapı ştı. Tuzlanmı ş deri şeritler kadar ölü ve kuru olan o 
dudaklar. Ve kadın yine onun ırzına geçiyormu ş gibi solu ğunu ci ğerlerine 
gönderdi. 
Kadın dudaklannı çekti ği zaman bu kez .o pis solu ğu vermedi. A şağıya do ğru 
iterek derin bir soluk aldı. Havayı iyice içine çek ti. Sonra soluk verdi. Ve 
göremedi ği gö ğsünün tekrar kabarmasını bekledi. Gö ğsü bütün ömrü boyunca ondan 
yardım beklemeden böyle yapmı ştı. Ama gö ğsü kımıldamayınca yine inler gibi derin 
bir soluk daha aldı. Ve sonunda kendi kendine solum aya ba şladı. Elinden 
geldi ğince hızlı soluyor, kadının içindeki tadını ve koku sunu atmaya 
çalı şıyordu. 
Normal hava o zamana dek hiç bu kadar güzel gelmemi şti. Kafası tekrar bulanmaya 
başladı, karanlıkla şan dünya tümüyle ortadan kaybolmadan kadının, "Öff. .." diye 
mınldandı ğını duydu. "Az kalsın gidiyordun." 
Ama gitmedim, diye dü şünürken uykuya daldı. 
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Rüyasında kazı ğı gördü. Bu öyle gerçek gibiydi ki, neredeyse uzana cak ve avucunu 
çatlak tahtanın yaptı ğı ye şil siyah kavise sürecekti. 
Uyanıp yeniden yan baygın haline döndü ğü zaman son durumuyla o kazık arasında 
bir ba ğ kurdu. Birdenbire oldu bu. Can acısı kesilip kesil ip tekrar 
başlamıyordu. Acısı o kazık gibiydi. Aslında bir anı o lan rüyadan çıkan ders 
buydu. Can acısı sadece azalıp ar-tıyormu ş gibi gözüküyordu. Can acısı o kazık 
gibiydi. Bazen üzeri örtülüyor, bazen ortaya çıkıyo rdu. Ama hep vardı. Can acısı 
etrafını sarmı ş olan ta ş grisi bulutun arasında onu hırpalamadı ğı zaman sessiz 
bir minnet duyuyor ama kanmıyordu artık. Acı hâlâ o radaydı ve geri dönece ği anı 
bekliyordu. Ve bir de ğil, iki kazık vardı. Can acısı o kazıklardı. Kafası nın 
önemli bir bölümü gerçe ği kavramadan çok önce beyninin bir noktası bunu 
anlamı ştı. O parçalanmı ş kazıklar kendi kınk bacaklanydı. 



Ama ancak uzun bir süre sonra dudaklannı birbirine yapı ştırmı ş olan kuru 
tükürükleri parçalamayı ve kadına bo ğuk bo ğuk, "Neredeyim?" diye sormayı 
başardı. Kadın ba şucunda oturuyordu. Elinde bir kitap vardı. Kitabın yazannın 
adı Paul Sheldon'du. Bunun kendi adı oldu ğunu anımsadı ve hayret de duymadı. 
Kadın, "Colorado'da," dedi. "Sidewinder'da. Adım An nie Wilkes. Ve ben..." 
Paul, "Biliyorum," diye mınldandı. "Sen benim bir n umaralı okuyucumsun." 
Annie gülümsedi. "Evet. Gerçekten öyle." 
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3 
Karanlık. Sonra can acısı ve sis. Sonra azabın süre kli oldu ğunu ama zaman zaman 
endi şeyle gömüldü ğünü kavraması. Đlk gerçek anı: Kadının pis kokulu solu ğuyla 
ırzına geçerek onu hayata döndürmesi. 
Ondan sonraki gerçek anı: Kadının düzgün aralıklarl a a ğzına kapsüle benzer bir 
şeyler tıkması. Ama kadın ona su vermiyor ve haplar Paul'ün dilinin üzerinde 
kalıyordu. Eridikleri zaman a ğzına şaşılacak kadar acılık bırakıyordu. Biraz 
aspirininkine benzeyen bir tad. Bu acılıktan kurtul mak için tükürmek iyi 
olacaktı. Ama böyle yapmaması gerekti ğini biliyordu. Çünkü dalgaların kazı ğın 
üzerini örtmelerini o acılık sa ğlıyordu. 
("KAZIKLAR. Kazıklar. ĐKĐ kazık. Pekâlâ. Đki kazık var. Tamam. Artık sus. 
Hi şş... Hi şşş...") 
Ve bu tad sanki acısı sona ermi ş gibi bir etki yapıyordu. 
Paul bütün bunlan uzun aralıklarla dü şündü. Ama can acısı azalmayıp a şınırken 
dı ş şeyler daha hızlı etki yapmaya ba şladı. Sonunda nesnel dünya, bütün o anı, 
tecrübe ve ön yargı yüküyle tekrar eski yerini aldı . O Paul Sheldon'du. Đki kez 
evlenmi ş ve bo şanmıştı. Fazla sigara içiyordu. (Ya da bütün bunlardan ö nce 
öyleydi. Bu, "Bütün bunlar" neydiyse?) Ba şına çok korkunç bir şey gelmi şti ama 
hâlâ ya şıyordu. O koyu kur şuni bulut gitgide daha hızlı kaybolmaya ba şladı. Bir 
numaralı okuyucu ona garip sesli, eski püskü yazı m akinesini bir süre sonra 
getirecekti. Ama Paul bundan çok önce ba şının belada oldu ğunu anladı. 
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4 
Yazann kafasının her şeyi önceden bilen tarafı kadını gördü. Onu gördü ğünü daha 
fark etmeden. Ve herhalde Annie'yi anladı. Daha onu  anladı ğını bilmeden önce. 
Yoksa o tehlikeli hayalleri kadına ba ğlaması için bir neden var mıydı? Onun her 
odaya giri şinde Paul'ün aklına H. Rider Haggard'ın romanlannda  batıl inançları 
olan Afrikalılann taptıklan putlar, ta şlar ve felaket geliyordu. 
Annie Wilkes'i "O" ve "Hazreti Süleymanın Hazineler i" ro-manlanndaki bir Afrika 
tanrıçasına benzetmek hem çok gülünç, hem de garip bir biçimde pek uygundu. 
Đriyan bir kadındı. Kur şuni hırkasını kabartan iri ama biçimsiz gö ğüsleri 
dı şında vücudunda kadınca hiçbir yuvarlak hat yoktu. K alçalan da, kabaetleri de, 
hatta evde giydi ği o sayısız yün ete ğinin altından gözüken baldırlan da yuvarlak 
değildi. (Annie dı şanda i ş yapaca ğı zaman Paul'ün görmedi ği yatak odasına 
giderek kot pantolon giyiyordu.) Vücudu iriydi ama dolgun de ğildi. 
En önemlisi Paul'de pek rahatsız edici bir duygu uy andınyor-du. Sanki Annie 
tümüyle ettendi. Som bir vücuttu onunki. Damar-lan ve hatta iç organlan bile 
yoktu. Bir yandan di ğerine, tepesinden tırna ğına kadar etten olu şmuştu. Onun 
oynuyormu ş gibi gözüken gözlerinin aslında suratına boyayla y apılmı ş oldu ğuna 
gitgide daha çok inanıyordu. Portrelerin gözleri gi biydi bunlar. Odada 
dola şırken portrelerin gözleri sizi izliyormu ş gibi gelmez miydi? Đki parma ğını 
V gibi tutarak uçlannı Annie'nin burun deliklerine sokarsa üç milim sonra hafif 
esnek ama kalın bir engelle kar şıla şaca ğından emindi. Hatta onun kur şuni 
hırkasıyla biçimsiz ev eteklerinin ve so- 
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luk kot pantolonun o lifli, som, içinde hiçbir bo şluk bulunmayan vücudunun bir 
parçası oldu ğunu dü şünüyordu. Đşte bu yüzden onu heyecanlı bir romandaki bir 
tanrıçaya benzetmesi şaşılacak bir şey sayılmazdı. Annie de bir tannça gibi 
insanda bir tek duygu uyandırıyordu. Gitgide artara k deh şete yakla şan bir 
endi şe. Kadın bir tannça gibi her şeyi alıyordu. 



Hayır, hayır, bir dakika. Bu haksız bir sözdü. Kadı n bir şey daha veriyordu. 
Dalgalann kazı ğın üzerini örtmelerini sa ğlayan o kapsülleri. 
Haplar denizdi. Annie Wilkes ise onlan dalgalann üz erindeki çöpler gibi a ğzına 
çekmesini sa ğlayan ay. Her altı saatte bir ona iki kapsül getiri yordu. Paul onun 
geldi ğini a ğzına giren parmaklardan anlıyordu. (Ve çok geçmeden  haplann 
acılı ğına ra ğmen bunlan o parmaklann arasından çabucak almayı ö ğrendi.) Kadın 
daha sonra hırkası ve altı etekli ğinden birinin içinde beliriyordu. Genellikle 
kolunun altında Paul'ün romanlanndan biri oluyordu.  Geceleri ise tüylü, pembe 
bir sabahlıkla gözüküyordu. Yüzü sürdü ğü kremden pınl pınldı. (Krem kavanozunu 
hiç görmemi şti ama bunun içindeki ana maddeyi kolaylıkla söyley ebilirdi. 
Lanolinin insana koyunlan hatırlatan kokusu çok kes kindi.) Kadın onu rüyalarla 
dolu a ğır uykusundan sarsarak uyandınyor, geni ş omzunun üzerinden dı şardaki 
çiçek bozu ğu ay gözüküyordu. 
Bir süre sonra endi şesi görmezden gelinmeyecek kadar arttı ve Annie'nin  ona ne 
içirdi ğini ö ğrendi. Novril adlı kodeinli bir a ğn kesiciydi. Kadının ona sürgüyü 
ender getirmesinin nedeni de sadece je-latinli ve s ıvı besinler alması de ğil, 
aynı zamanda Novril'in hastalarda kabızlık yapmasıy dı. (Paul daha önce o bulutun 
içinde ya şarken Annie ona damardan besin vermi şti.) Đlacın ciddi bir yan etkisi 
daha 
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vardı. Hassas hastalarda solunumu etkiliyordu. On s ekiz yıldan beri sigara 
içmesine ra ğmen Paul'ün bünyesi pek hassas sayılmazdı. Ama yine  de en a şağı bir 
kez solunumu durmu ştu. (Belki o sisler arasında geçirdi ği sürede yine böyle 
şeyler olmu ştu ama onlan hatırlamıyordu.) Đşte kadın o sıralarda ona suni 
solunum yaptırmı ştı. A ğızdan a ğı-za. Bu sadece bir rastlantı olabilirdi. Ama 
daha sonra Annie'nin ona farkına varmadan fazla doz da ilaç verdi ğinden ve 
ölmesine ramak kaldı ğından ku şkulanacaktı. Kadın ne yaptı ğını, sandı ğı kadar 
bilmiyordu. Annie'nin Paul'ü korkutan yanlanndan bi ri de buydu. 
O karanlık buluttan sıynldıktan on gün kadar sonra üç şeyi hemen hemen aynı anda 
fark etti. Annie Wilkes'da bol miktarda Novril vard ı. (Türlü ilaç vardı onda 
zaten.) Đkincisi Paul, Novril'e alı şmıştı. Üçüncüsü, Annie Wilkes tehlikeli bir 
deliydi. 
5 
Karanlık, ıstırabını ve fırtına bulutunu uzun zaman  sürdürmü ştü. Annie, Paul'e 
başına gelenleri anlatırken o da olanlan hatırlamaya b aşladı. Bu, uyanan 
hastalann her zaman sorduklan o geleneksel sorudan sonra oldu. Annie ona 
Colorado'da küçük Sidewinder kentinde oldu ğunu açıkladı. Aynca, "Sekiz romanının 
her birini en a şağı iki kez okudum," dedi. "En çok sevdi ğim Misery romanlannı 
ise dört, be ş ve belki de altı kere. Ke şke eserlerini daha hızlı yazabilsen. 
Biliyor musun, cüzdanındaki kimli ğine baktıktan sonra bile hastamın gerçekten 
Paul Sheldon oldu ğuna bir türlü inanamadım." 
15 
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Paul, "Sahi, cüzdanım nerede?" diye sordu. 
"Onu senin için güvenli bir yere kaldırdım." Annie gülümse-mekten vazgeçmi şti. 
Şimdi gözlerini kısmı ş, Paul'ü hiç ho şuna gitmeyen bir dikkatle süzüyordu. Sanki 
sevimli, güne şli bir kırda yaz çiçeklerinin altında gizli bir uçu rumu 
keşfetmi şti. "Cüzdanından bir şey çaldı ğımı mı sanıyorsun?" 
"Hayır. Ne münasebet! Sadece..." Paul, sadece hayat ımın geri kalanı o cüzdanın 
içinde, diye dü şündü. Bu odanın dı şındaki hayatım. Can acısından uzak hayatım. 
Kadın, "Sadece ne, Bay Erkek?" diye ısrar etti. Pau l endi şeyle Annie'nin 
suratını gitgide daha çok astı ğını fark etti. Sanki kırdaki o uçurum bir deprem 
yüzünden giderek geni şlemeye ba şlamı ştı. 
Paul dı şarıda esen rüzgârın u ğultusunu duyuyordu. Birdenbire kadının onu 
yakaladı ğı gibi omzuna vurdu ğunu görür gibi oldu. Onu dı şan çıkaracak ve bir kar 
yı ğınının içine atacaktı. Paul da donup ölecekti. Ama ondan önce bacaklan 
zonklamaya ba şlayacak ve ba ğıracaktı. 
"Sadece babam bana her zaman cüzdanımı gözümün önün den ayırmamamı söylerdi." 
Böyle kolaylıkla yalan uydurabilmesi onu çok şaşırttı. Babası, çok gerekmedikçe 
Paul'e aldırmamaya âdet edinmi şti. Ve Paul'ün hatırladı ğı kadanyla da ömrü 



boyunca ona bir kez ö ğüt vermi şti. Paul on dördüne bastı ğı zaman ona yaldızlı 
bir kâ ğıt içinde bir şey uzatarak, "Bunu cüzdanına koy," demi şti. Roger Sheldon, 
"Arabada sevi şirken bundan yararlanmayı unutma. Bu dünyada zaten fazla piç var. 
Senin on altı ya şında buradan kaçmak zorunda kalmanı istemiyorum." 
Paul sözlerini sürdürdü. "Babam bana cüzdanıma göz kulak olmamı o kadar sık 
tekrarladı ki, aklıma takıldı sanınm. Seni kırdıy-s am özür dilerim." 
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Kadın gev şedi. Gülümsedi. Uçurum kapandı. Yaz çiçekleri yine neşeyle ba şlarını 
sallamaya ba şladılar. Paul Annie'nin gülümseyen dudaklarının ara sından elini 
sokmayı dü şündü. Ama parmakları herhalde esnek bir karanlıktan  ba şka bir şeye 
dokunmayacaktı. Kadın, "Kırılmadım," dedi. "Cüzdanı n emin bir yerde. Dur... 
senin için bir şey hazırladım." 
Paul'ün yanından uzakla ştı. Geri döndü ğü zaman elinde bir kâse dumanlan tüten 
çorba vardı. Đçinde sebze parçalan yüzüyordu. Paul fazla içmedi. Ama yine de 
sandı ğından daha çok içmeyi ba şardı. Annie buna memnun olmu ş gibiydi. Paul 
çorbayı içerken kadın da ona ba şından geçenleri açıkladı. O konu şurken yazar da 
olanlan hatırladı. Đnsanın bacaklannın nasıl parçalandı ğını ö ğrenmesi iyi bir 
şey herhalde, diye dü şündü. Ama bilgi edinme yöntemi sarsıcıydı. Sanki bi r oyun 
ya da romandaki tiplerden biriydi. Geçmi şi anlatılan de ğil, roman gibi yaratılan 
bir tip. 
"Arabayla Sidewinder'a indim. Hem hayvanlara yem al mak, hem de bakkala u ğramak 
için... Tabii yeni romanlannın gelip gelmemi ş oldu ğunu da ö ğrenecektim. Çar şamba 
günü oldu bu. Hemen hemen iki hafta önce. Romanlann ın, karton kapaklı yeni 
baskılan salı günleri gelir." Annie çorba dolu ka şı ğı Paul'ün a ğzına soktu. 
Ağzının yanından akan damlalan tam bir profesyonele y akı şacak bir biçimde 
peçeteyle sildi. "Aslında o sırada seni dü şünüyordum. Onun için bu rastlantı 
gerçekten ola ğanüstü bir şey. Öyle de ğil mi? (Misery'nin Çocu ğu'nun artık cep 
kitabı halinde çıkmı ş oldu ğunu umuyordum. Ama nerede o şans?... Fırtına bu 
bölgeye yakla şıyordu. Ancak meteoroloji uzmanlan o gün ö ğleye kadar fırtınanın 
güneye, New Mexico ve Sangre de Cristos'a do ğru dönece ğini iddia edip durdular." 
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"Evet." Paul de anımsamı ştı bunu. "Fırtınanın dönece ğini söylüyorlardı. Ben de 
zaten o yüzden yola çıktım." Bacaklannın yerini de ği ştirmeye kalkı ştı ve ani bir 
acı duyarak inledi. 
Annie, "Yapma bunu," dedi. "O bacaklann konu şmaya ba şlarsa bir daha susmaz, 
Paul... Ve ben sana daha iki saat kapsül veremem. Z aten fazla ilaç veriyorum 
sana." 
"Ben neden hastanede de ğilim?" Aslında bu sorunun sorulması gerekiyordu. Am a 
Paul sormak istedi ğinden emin de ğildi. Kadının da sorulmasını istedi ğinden. Hiç 
olmazsa şu ara. 
"Yem satılan dükkâna gitti ğim zaman Tony Roberts bana 'Fırtına patlamadan evde  
olmak istiyorsan, arabayı hızla sürmelisin,' dedi. Ve ben de..." 
"Burası kentten ne kadar uzak?" 
Annie pencerelere do ğru bakarak, "Biraz uzak..." diye cevap verdi. Garip  bir 
sessizlik oldu. Kadının suratının hali Paul'ü korku ttu. Đfadesizdi yüzü. 
Bomboştu. Bir keresinde bir akıl hastanesini dola şmış ve buna benzer yüzler 
görmüştü. Bu durumdan "katatoni" diye söz ediliyordu. Yıl lar önce olmu ştu bu. 
Paul o sırada "Misery" için ara ştırma yapıyordu. Son sekiz yıl ba ş gelir kayna ğı 
olan o dört romandan ilkini yazmaya hazırlanıyordu o sırada. 
Sonra Annie'nin yüzü yava ş yava ş de ği şti. "Ben de Tony'ye 'Fırtına güneye 
gidiyor,' dedim." Önce sersemlemi ş gibi a ğır a ğır konu şuyordu. Sonra 
normalle şti. Ama Paul tetikteydi artık. Annie'nin söyledi ği her şey biraz 
tuhaftı. Annie'yi dinlemek yanlı ş perdeden çalınan bir şarkıyı dinlemeye 
benziyordu. 
Ama Tony, 'Fırtına fikrini de ği ştirdi,' diye haber verdi. 'Allah kahretsin,' 
dedim. 'O halde hemen dörtnala gitmeliyim!' "Tony. 'Mümkünse kentte kal, Miss 
Wilkes,' diye önerdi. ' Şimdi radyoda fırtınanın pek şiddetli olaca ğını 
söylüyorlar. Kimse hazırlık yapa- 
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madı.' Ama tabii buraya dönmem şarttı. Hayvanlan benden ba şka kim besleyecekti? 
En yakın kom şularım Rodyman'lar. Onlar da buradan kilometrelerce  ötedeler. 
Ayrıca Rodyman'lar benden hiç ho şlanmazlar." Annie bu son sözleri söylerken 
kurnazca yazara baktı. Adam cevap vermeyince de ka şı ğı otoriter bir tavırla 
kâsenin yanına vurdu. "Tamam mı?" 
"Evet, te şekkür ederim. Doydum. Çorba çok güzeldi. Hayvanın ç ok mu?" Paul çünkü, 
diyordu içinden. Hayvanın çoksa o zaman yardımcılan n da olması gerekir. Hiç 
olmazsa bir adamın. Sana yardım için. Bu "yardım" s özcü ğü çok önemliydi. Paul'e 
öyle geliyordu artık. Kadının parma ğında yüzük olmadı ğını da fark etmi şti. 
Annie, "Pek de ğil," dedi. "Altı tavuk. Đki inek. Ve Misery." 
Yazar gözlerini kırpı ştırdı. 
Kadın güldü. "Yaratı ğın o cesur ve güzel kadının adını bir domuza verdi ğim için 
bana kızacaksın. Ho ş bir insan olmadı ğımı dü şüneceksin. Ama adı böyle. 
Saygısızlık etmek istemedim." Bir an dü şündü, sonra da ekledi. "Çok sokulgandır 
o." Burnunu km ştırdı ve o anda gerçekten domuza döndü. Çenesindeki  kıllar da bu 
benzeyi şi artırdı. Annie domuz gibi sesler çıkardı. "Oyink!  Oyink!" 
Paul irile şmiş gözlerle ona bakıyordu. 
Annie bunu fark etmedi. Yine dalıp gitmi şti. Bo ş bo ş bakıyor, gözleri sadece 
yata ğın ba şucundaki lambayı yansıtıyordu. Sonunda hafifçe irki ldi. "Yedi 
kilometre kadar ilerledim, sonra kar ba şladı. Çok hızlı ya ğıyordu. Burada kar 
başladı mı hep öyle olur. Farlanmı yakarak arabayı a ğır a ğır sürdüm. Ve sonra 
senin otomobilini gördüm. Yoldan çıkmı ş ve devrilmi şti." Yazara ho şnutsuzca 
baktı. "Farlannı yakmamı ştın." 
Paul, "Gafil avlandım," dedi. O anda sadece ne kada r şaşırdı ğını anımsıyor, bir 
hayli sarho ş oldu ğunu henüz bilmiyordu. 
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Annie, "Arabamı durdurdum," diye sözlerini sürdürdü . "E ğer yoku şta olsaydım 
belki durmazdım. Biliyorum, iyi bir Hıristiyana yak ı şacak bir davranı ş olmazdı 
bu. Ama karın kalınlı ğı yolda yedi santimi bulmu ştu bile. Benimki bir cip ama 
yine de arabayı tekrar çalı ştırabilece ğimden emin olamazdım. Đnsanın kendi 
kendine, herhalde arabadan çıkmayı ba şarmı şlardır, demesi daha kolay oluyor. Bir 
araba durup' onlan almı ştır. Ama sana Rodyman'lann çiftli ğinden sonraki üçüncü 
büyük tepenin doru ğunda rastladım. Orası düzlüktür. Bu yüzden arabayı durdurdum. 
Đner inmez iniltileri duydum. Đnleyen sendin, Paul." Yazara garip, anaç bir 
tavırla gülümsedi. 
Ve Paul Sheldon'un kafasında o fikir ilk kez iyice belirdi. Ba şım dertte. Bu 
kadın normal de ğil. 
6 
Kadın yatakta yatan adamın yanında oturarak yirmi d akika kadar konu ştu. Belki de 
misafir yatak odasıydı burası. Paul'ün vücudu çorba daki maddeleri kullanırken 
bacaklanndaki sancı yeniden arttı. Kendini zorlayar ak dikkatini kadının 
sözlerine vermeye çalı ştıysa da ptk ba şaramadı. Kafası ikiye bölünmü ş gibiydi. 
Bir tarafı kadının onu 74 model Camarro arabasından  nasıl sürükleyerek çı-
kardı ğıyla ilgili sözlerini dinliyordu. Can acısı ve zonk lamanın yansıdı ğı yandı 
bu. Kafasının di ğer anıyla ise kendini Boulderado Otelinde, son roma nını 
tamamlarken görüyordu. Neyse ki bu kitapta artık Mi sery Chastain tipi yoktu. 
Tann'ya küçük lütuflan için şükret-meliydi. 
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Paul'ün Misery romanlan yazmaması için türlü neden vardı. Ama bunlardan biri 
di ğerlerinden çok daha önemliydi. Sarsılama-yacak sa ğlam bir nedendi bu. Tann'ya 
büyük lütuflan için de şük-retmeliydi. Çünkü Misery sonunda ölmü ştü artık. 
"Misery'nin Çocu ğu" romanının sondan be şinci sayfasında ölmü ştü. Ölüm sahnesinde 
evde gözleri dolmayan kimse kalmamı ştı. Paul'ün gözleri de öyle. Ama onun 
gözlerinin ya şarmasına delice kahkahalan neden olmu ştu. 
Yeni kitabı bir otomobil hırsızıyla ilgili ça ğdaş bir romandı. Bunu tamamlarken 
"Misery'nin Çocu ğu"nun son satırlannı yazı şını anımsamı ştı. "Böylece lan'la 
Geoffrey Little Dunthorpe kilisesinin mezarlı ğından birlikte çıktılar. 



Istıraplan onlara destek olurken yeniden ya şamaya kararlıydılar." Paul bu 
satırlan yazarken deli gibi kıkır kıkır güldü ğü için do ğru tu şlara basmakta 
zorluk çekmi ş, harfleri birkaç kez düzeltmek zorunda kalmı ştı. En alta "SON" 
diye yazmı ş ve odada oynamaya ba şlamı ştı. Yeni kitabını tamamladı ğı Boulderado 
Otelindeki aynı odada. "Sonunda kurtuldum!" diye ba ğırmı ştı. "Özgürüm! Ah, Ulu 
Tannm, sonunda özgürlü ğüme kavu ştum! O gülünç di şi köpek sonunda geberdi! 
Geberdi!" 
Yeni romanın adı "Hızlı Arabalar"dı. Sona erdi ği zaman hiç gülmemi şti. Yazı 
makinesinin önünde bir an oturmu ş ve belki de gelecek yılın Amerikan Kitap 
Ödülünü kazandın bile dostum, diye dü şünmüştü. Ve sonra... 
"Sol şaka ğında küçük bir çürük vardı. Ama önemliye benzemiyor , Paul. Ama 
bacakların.. Havanın kararmaya ba şlamı ş olmasına ra ğmen bacaklarının kötü 
durumda olduklarını fark ettim..." 
...telefonu açarak bir şi şe Dom Perignon şampanya istemi şti. Şimdi içkinin 
gelmesini bekleyi şini ve 1974'den yılından beri bütün kitaplannı tama mladı ğı 
odada bir a şağı bir yukan dola ştı ğını 
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hatırlıyordu. Garsona elli dolar bah şi ş vermi ş, "Hava raporunu dinledin mi?" 
diye sormu ştu. Çok sevinen, şaşalayan garson gülümse-mi ş, sonra da fırtınanın 
güneye, New Mexico'ya do ğru kayaca ğının açıklandı ğını söylemi şti. Şampanya 
şi şesi buz gibiydi. A ğzında ilk kadehin tadı kalmı ş gibiydi. Sonra çantasını 
açmı ş ve New York uça ğı için aldı ğı bilete bakmı ştı. Paul birdenbire karan 
anımsadı. 
"... Seni hemen eve götürmem gerekti ğini anladım, Paul! Seni cipe kadar zorlukla 
ta şıyabildim. Ama ben iriyan bir kadınım. Belki fark e tmi şsindir. Arkada yı ğınla 
battaniye vardı. Seni arabaya bindirerek battaniyel ere sardım. Ve o sırada ı şık 
azalmı ş olmasına ra ğmen yüzün bana tanıdık geldi. O zaman..." 
Uçağa binmeyece ğim, diye karar vermi şti. Eski Camarro'yu garajdan çıkaracak ve 
onunla batıya do ğru gidece ğim. Zaten New York'ta ne var? Konak bombo ş, kasvetli. 
Soğuk. Belki hırsız bile girmi ştir. Bo ş ver! Şampanya içmeyi sürdürmü ştü. Batıya 
git, genç adam, batıya! Bu fikir mantıklı sayılacak  kadar çılgmcaydı. Giysi ve 
çamaşır alaca ğım. Bir de... 
"... Bavulu buldum. Onu da cipe attım. Ama görünürd e ba şka bir şey yoktu, Paul. 
Orada ölüvermekten korkuyordum. Gaza bastım..." 
"Hızlı Arabalar"ı alaca ğım, Vegas ya da Reno'ya gidece ğim. Hatta belki de 
Melekler Kenti Los Angeles'e... Paul bu fikrin de b aşlangıçta kendisine biraz 
gülünç geldi ğini hatırlıyordu. Bunu yirmi dört ya şında ilk romanını sattı ğım 
zaman yapabilirdim. Tam o ça ğa göre. Kırkıncı yıldönümü iki yıl geride kalmı ş 
bir adama de ğil... Ama birkaç kadeh şampanya daha içtikten sonra bu fikir artık 
ona gülünç gelmemeye ba şlamı ş, hatta soylu görünmü ştü. Bir tür Büyük Odise. 
Hayal ürünü romanımdan sonra gerçeklerle tekrar tan ı şaca ğım. Böylece yola 
çıkmı ştı... 
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"...Kendinden geçmi şin. Senin ölece ğinden emindim, Paul. Yani... çok emindim! O 
yüzden arka cebinden cüzdanını aldım ve şoför ehliyetine baktım. Đşte o zaman 
Paul Sheldon adını gördüm. Ah, bu sadece bir rastla ntı olmalı, diye dü şündüm. 
Ama ehliyetteki foto ğraf sana benziyordu. Sonra öyle korktum ki, mutfak 
masasının ba şına çöktüm. Önce bayılaca ğımı sandım. Bir süre sonra, foto ğraf da 
bir rastlantı olabilir, dedim. Ehliyetlerdeki resim ler insanın kendine hiç 
benzemezler, sonra Yazar Derne ği üye kartını buldum. Ve o zaman kim oldu ğunu 
anladım..." 
...Kar ya ğmaya ba şladı ğı zaman ba şının dertte oldu ğunu anlamı ştı Paul. Ama 
bundan çok daha önce Boulderado banna u ğramı ş ve George'a yirmi dolar bah şi ş 
vererek bir şi şe Dom daha almı ştı: Şampanyayı koyu kur şuni gökyüzünün altında 
Kayalık Da ğlarına tırmanan yolda ilerlerken içmi şti. Arabadaki teybe Bo 
Didley'nin bir kasetini koymu ş ve radyoyu ancak Camarro ciddi bir biçimde 
kaymaya, patinaj yapmaya ba şladı ğı zaman açmı ştı. O sırada bunun geçici bir kar 
olmadı ğını, durumun ciddili ğini anlamaya ba şlamı ştı. Belki de fırtına güneye 



doğru kaymıyor, diye dü şünmüştü. Belki de fırtına bana do ğru geliyor. Ba şım 
belada. 
( Şimdi de belada oldu ğu gibi...) 
Ama yeterince sarho ş oldu ğu için hızla ilerleyerek bu dertten kurtulaca ğını 
sanmı ştı. Bu yüzden Cana'da durarak sı ğınacak bir yer sormamı ş, yoluna devam 
etmi şti. Ö ğleden sonraki saatlerde etrafın kromumsu, donuk gri  bir renk aldı ğını 
anımsıyordu. Şampanyanın etkisinin geçmeye ba şladı ğını da. Sigara almak için 
panele do ğru e ğilirken arabanın kaymaya ba şladı ğını fark etmi şti. Ama yoluna 
devam etmeye çalı şmış ve durum gitgide kötüle şmişti. Bo ğuk bir gürültü ve 
sarsıntıyı hayal meyal hatırlıyordu. Sonra dünya al tüst olmu ştu. Ve... 
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"Çı şjlık atmaya ba şladın. Feryatlarını duydu ğum zaman ya şayaca ğını anladım. 
Ölmek üzere olan insanlar ender ba ğırırlar. O kadar enerjileri yoktur. Bunu 
biliyorum. O zaman seni ya şatmaya karar verdim. A ğrı kesici ilaçlarımı 
çıkararak, onları sana zorla içirdim. Sonra uykuya daldın. Uyanıp tekrar 
haykırmaya ba şladı ğın zaman sana tekrar ilaç verdim. Ate şin çıktı bir kere. Ama 
onu da geçirdim. Sana Keflex verdim. Bir iki kez öl ümün e şi ğine geldin. Ama 
artık onlar da geride kaldı. Yemin ederim." Annie a yağa kalktı. "Artık dinlenme 
zamanın geldi, Paul. Eski gücüne kavu şmalısın." 
"Bacaklarım sancıyor." 
"Evet, bundan eminim. Bir saat sonra ilaç alabilirs in." 
" Şimdi. Lütfen." Yalvarmak Paul'ü utandırıyordu ama e linde de ğildi. 
"Bir saat sonra." Kadının tavırlan kesindi. Elinde çorba kâsesi ve ka şıkla 
kapıya gitti. 
"Bir dakika!" 
Annie dönerek Paul'e hem sen, hem de sevgi dolu bir  tavırla baktı. Yüzündeki 
ifade yazann hiç ho şuna gitmedi. Hiç ama hiç. 
"Beni kurtarah iki hafta mı oldu?" 
Kadın sinirlendi ve yüzündeki ifade belirsizle şti. Paul daha sonra Annie'nin 
zamanı pek bilmedi ğini ö ğrenecekti. "Öyle bir şey..." 
"Hep baygın mı yattım?" 
"Evet. Ço ğu zaman." 
"Ne yedim?" 
Annie onu süzdü. "D." 
Paul, "D. mi?" dedi. 
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Kadın onun yüzündeki hayret dolu ifadeyi bilgisizli k olarak yorumladı. "Sana 
damardan besin verdim. Đnce borularla. Kolundaki izlerin nedeni bu i şte." Paul'ü 
süzdü. Bakı şları dü şünceliydi. "Hayatını bana borçlusun, Paul. Bunu 
unutmayaca ğını umanm. Her zaman hatırlayaca ğını..." Kapıdan çıktı. 
7 
Bir saat geçti. Sonunda, nasıl olduysa geçti bir sa at. Paul yatakta yatıyordu. 
Hem titriyor, hem de terliyordu. Yan odadan radyonu n sesi geliyordu. Kadın o 
çılgın Cincinnati radyosunu açmı ştı. Bir spiker Ginsu bıçaklarını övmeye 
başladı. Bir telefon numarası vererek santraldeki memu rların bıçak sipari şini 
beklediklerini açıkladı. 
Paul Sheldon da bekliyordu. 
Kadın di ğer odadaki saat sekizi çalarken içeri girdi. Elinde  iki kapsülle bir 
bardak su vardı. Yata ğın kenarına ili şirken Paul heyecanla dirseklerine 
dayanarak do ğruldu. 
Annie ona, "Sonunda yeni kitabını iki gün önce ele geçirmeyi ba şardım." dedi. 
Bardaktaki buzlar şıkırdıyordu. Çıldırtıcı bir sesti bu. '"Misery'nin Çocuğu'nu. 
Romana bayıldım... O da di ğerleri kadar güzel. Daha güzel! En güzel!" 
Paul, "Te şekkür ederim," diye mınldanmayı ba şardı. Alnında ter tanelerinin 
belirmi ş oldu ğunun farkındaydı. "Lütfen... Baca ğım... Çok sancıyor..." 
Kadın dalgın dalgın gülümsedi. "Misery'nin sonunda lan'la evlenece ğini 
biliyordum... Geoffrey'le lan'ın yeniden dost olaca k- 
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lanna da inanıyorum. Gerçekten de öyle oluyor mu?" Sonra hemen ekledi. "Hayır, 
söyleme! Bunu kendim ö ğrenmek istiyorum. Kitabı mahsus a ğır a ğır okuyorum. Hemen 
bitmesin diye. Bir yenisi çıkıncaya kadar aradan o kadar uzun zaman geçiyor ki." 
Paul'ün bacaklan zonkluyordu. Sanki kası ğında çelikten bir halka vardı. O 
kısımlanna dokunmu ştu. Kalçasında bir şey yok gibiydi. Ama yine de gövdesinin 
altı çarpılmı ş, garip bir biçime girmi ş gibi geliyordu. Dizlerinden a şağısına 
gelince... sanki her şey paramparçaydı. Paul bakmak istemiyordu. Çar şaflann 
altındaki o şi ş ve çarpık şeyleri görüyordu. Bu da yeterliydi. "Lütfen? Miss 
Wilkes? Sancı..." 
"Beni Annie, diye ça ğır. Bütün dostlanm öyle yapıyor." Kadın barda ğı ona verdi. 
Soğuktu, üzeri bu ğulanmı ştı. Ama kapsüller hâlâ avucundaydı. Elini Paul'ün 
ağzına do ğru uzattı. Yazar hemen a ğzını açtı... Ve kadın elini geri çekti. 
"Küçük çantana bakmak cüretini gösterdim. Bir sakın cası yok de ğil mi?" 
"Hayır hayır. Tabii yok. Đlaç..." Alnındaki ter tanecikleri Paul'e kâh kızgın , 
kâh buz gibi so ğuk geliyordu. Galiba avaz avaz ba ğıracaktı. 
Annie, "Çantanda bir roman oldu ğunu gördüm," dedi. Kapsüller sa ğ avucundaydı. 
Elini a ğır a ğır e ğdi. Đlaçlar sol avucundan yuvarlandı. Paul bakı şlanyla 
kapsülleri izliyordu. "Adı 'Hızlı Arabalar' kitabın . Misery romanlarından de ğil. 
Bunu biliyorum." Yazara hafif bir ho şnutsuzlukla baktı. Ama yine daha önce 
oldu ğu gibi sevgi karı şmıştı. Annece bir ifadeydi bu. "Ne de olsa on dokuzunc u 
yüzyılda otomobil yoktu. Hızlı ya da yava ş." Bu küçük nükteye kıkır kıkır güldü. 
"Aynca...,yeni romanına bir göz atmak cüretini de g österdim... Sence bir 
sakıncası yok de ğil mi?" 
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Paul, "Lütfen," diye inledi. "Hayır, yok. Ama lütfe n..." 
"Romanı okursam, buna kızmazsın de ğil mi?" 
"Hayır..." Paul'ün kemikleri kırılmı ştı. Bacaklan cam kınkla-nyla doluydu. 
Yaralar iltihaplanmı ştı. "Hayır..." Gülümsemeye çalı ştı. "Hayır, ne münasebet." 
Kadın içtenlikle, " Đznin olmadan böyle bir şeyi kesinlikle yapamam," dedi. "Sana 
fazla saygım var. Hatta seni seviyorum, Paul." Bird enbire insanı korkutacak bir 
biçimde kızardı. Kapsüllerden biri elinden pikenin üzerine dü ştü. Paul kapmaya 
çalı ştı ama Annie ondan hızlı davrandı. Yazann inledi ğini Annie fark etmedi 
bile. Kapsülü kaptıktan sonra yine birdenbire dalgı nla şarak bo ş gözlerle 
pencereye do ğru baktı. "Kafan... Yaratıcılı ğın... Ben bunu kastettim." 
Paul çaresizce, "Biliyorum," dedi. "Sen benim bir n umaralı hayranımsın." Aklına 
başka bir şey gelmemi şti. 
Kadının gözleri parladı birdenbire. "Tamam!" diye b ağırdı. "Gerçekten öyle! Yeni 
romanını bu ruhla okumanın bir sakıncası olmaz de ğil mi? Yani., bir hayranın 
duydu ğu sevgiyle? Ama aslında di ğer romanlanm Misery hikâyeleri kadar seviyorum, 
o da ba şka." 
"Sakıncası yok..." Paul gözlerini kapatarak, isters en yeni romanın sayfalannı 
yırt, diye dü şündü. Onlardan kâ ğıt şapkalar yap. Ama lütfen... Ölüyorum... 
Annie usulca, "Çok iyisin," dedi. "Ama iyi oldu ğunu biliyordum. Kitaplanm 
okudu ğum zaman bunu anladım. Misery Chasta-in'i dü şünebilen biri kötü olamazdı. 
Onu dü şünen, sonra da canlandıran biri." Birdenbire pis pa rmaklannı yazann 
ağzına soktu. Paul parmaklann arasındaki kapsülü emer ek a ğzına aldı. Ve sulan 
etrafa saçılan barda ğı a ğzına götüremeden ilaçlan yuttu. 
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Annie, "Tıpkı bir bebek gibi..." dedi ama Paul onun  yüzünü görmüyordu. Gözleri 
hâlâ kapalıydı. Ve şimdi ya şların yakıcılı ğını hissediyordu. "Ama iyisin, Paul. 
Sana sormak istedi ğim çok şey var... Bilmek istedi ğim pek çok şey." Kalkarken 
somyenin yaylan gıcırdadı. "Burada çok mutlu olaca ğız, Paul." Yazann kalbine 
dehşetten olu şan bir hançer saplandı sanki ama yine de gözlerini açmadı. 
8 
Paul sürükleniyordu. Deniz kabarmı ş, sürüklüyordu onu. Đçerden televizyonun sesi 
geliyordu. Sonra ses kesildi. Bazen saat çalıyor, P aul saymaya çalı şıyorsa da 
başaramıyordu. 
"D... Borularla... Kollanndaki izleri onlar bıraktı ..." Paul dirse ğinin üzerinde 
doğrularak elini uzattı. Bir hayli u ğra ştıktan sonra lambayı yakabildi. Kollanna 



baktı. Dirseklerinin içindeki birbirine kan şmış morluklar ve sanlıklan gördü. 
Renkleri açılmaya ba şlamı ş olan çürüklerin her birinin ortasında kara kan dol u 
birer delik vardı. 
Arkaüstü yatarak tavana baktı. Rüzgârın u ğultusunu dinliyordu. Kı şın ortasında, 
bir da ğın hemen hemen tepesindeydi. Ve normal olmayan bir kadının yanındaydı. Bu 
kadın Paul kendinde de ğilken onu damardan beslemi şti. Bu kadında adeta sonsuz 
uyu şturucu vardı. Ve bu kadın Paul'ün orada oldu ğunu kimseye söylememi şti. 
Bütün bunlar önemliydi. Ama bir şeyin daha önemli oldu ğunu fark etti. Deniz 
çekiliyordu yine. Kadının yukarıdaki saatinin çalma sını bekledi. Çalmasına daha 
uzun bir süre vardı. Ama Paul'ün beklemeye ba şlamasının zamanı gelmi şti. 
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Annie deliydi ama Paul'ün ona ihtiyacı vardı. Ah, b aşım belada, diye dü şünerek 
görmeyen gözlerle tavana baktı. Alnında yine ter da mlacıklan birikmeye 
başlamı ştı. 
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Annie ertesi sabah Paul'e yine çorba getirdi ve ona  "roman tasla ğı" diye 
tanımladı ğı yazılann kmk sayfasını okudu ğunu açıkladı. "Bence di ğer romanlann 
kadar güzel de ğil, Paul. Đnsan kolay izleyemiyor. Bir geçmi şe dönüyor, bir 
gelece ğe." 
"Teknik bu." Yazann sancısı hafiflemi ş ama geçmemi şti. Đki arada bir durumdu bu. 
Bu yüzden kadının sözlerini daha iyi dü şünebiliyordu. "Sadece bir teknik... 
Konunun biçimi konu belirtir." Sanatıyla ilgili bu tür oyunlann kadını 
ilgilendirece ğini, hatta büyüleyece ğini dü şünüyordu. "Delikanlının kafası kan şık 
ve..." 
"Evet! Çok kan şık! Bu yüzden de daha az ilginç. Hayır, az ilginç s ayılmaz. Sen 
ilgi çekmeyecek bir karakter yaratamazsın. Bundan e minim. Ama fazla ilgi 
uyandırmıyor. Sonra küfürler! Đki kelimede bir kötü bir söz! Bu..." Dü şünürken 
bir yandan da yazara çorba içiriyor ve hemen hemen bakmadan a ğzından akan 
damlalan si-liyordu. Paul o zaman onun eskiden hem şire oldu ğunu anladı. Doktor 
değildi. Hayır. Doktorlar damlalann ne zaman akaca ğını bilemezlerdi. 
Paul acı acı, o fırsattan söz eden meteoroloji uzma nlan i şlerini Annie Wilkes'in 
yansı kadar bilselerdi, şimdi ba şım böyle belada olmazdı, diye dü şündü. 
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Annie birdenbire, "Bunda soyluluk yok!" diye ba ğırarak aya ğa fırladı. Arpa 
şehriyesi et suyunu Paul'ün solgun suratına dökecekt i neredeyse. 
Yazar sabırla, "Evet," dedi. "Ne demek istedi ğini anlıyorum, Annie. Tony 
Bonasaro'nun soylu bir yanı olmadı ğı do ğru. Ama kenar mahallede do ğmuş olan ve 
kötü çevreden kurtulmaya çalı şan bir çocuk. Ve o sözcükler... O sözcükleri 
herkes kullanıyor..." 
"Hayır, kullanmıyor!" Kadın sert bir tavırla yazara  baktı. "Kente yem almaya 
gitti ğim zaman ne yaptı ğımı sanıyorsun? Ne söyledi ğimi? 'Tony şimdi bana şu 
bilmemne domuz yeminden bir çuval ver!' ' Şu inekler için sattı ğın bilmemnenin 
bilmemnesi mısır ve falan filan kulak ilacından da. ' Ve o bana ne diyor? 'Çok 
haklısın, Annie, bilmemne de bilmemne!' Öyle mi?" A nnie, Paul'e baktı. Yüzü 
tayfunu haber veren gökyüzüne benziyordu. Yazar kor kuyla yattı. Çorba kâsesi 
kadının ellerinde e ğilmi şti. Bir, sonra da iki damla pikeye dü ştü. 
"Sonra yoldan inip bankaya gitti ğim zaman Bayan Bollinger'a ne diyorum? ' Đşte 
sana falan filan bir çek! Şimdi bana bilmemne elli dolar ver ve falan filan 
çabuk ol.' Sonra beni Denver'da tanık yerine çıkard ıklan zaman..." Çamur rengi 
çorba yata ğa döküldü. Kadın lekeye baktı ve yüzü çarpıldı. " Đşte! Bak bana ne 
yaptırdın!" "Üzgünüm..." 
Annie, "Tabii ya!" diye bir çı ğlık attı. "Tabii üzgünsün!" Kâseyi bir kö şeye 
fırlattı. Paramparça oldu kâse. Paul inledi. Kadın o zaman sustu, otuz saniye 
kadar orada öylece oturdu. Paul Sheldon'un ise sank i kalbi durmu ştu. 
Annie a ğır a ğır kendini topladı. Ve birdenbire kıkır kıkır güldü . "Çabuk 
öfkelenirim ben." 
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"Çok üzgünüm." Paul'ün bo ğazı kurumu ştu. 



"Üzülmen gerekir." Yüz hatları gev şeyen kadın sıkıntılı sıkıntılı duvara baktı. 
Paul onun yine kendinden geçece ğini sanıyordu. Ama Annie onun yerine içini 
çekerek yataktan kalktı. "Misery ro-manlannda öyle sözcükler kullanmana gerek 
yok. Çünkü o günlerde öyle laflar kullanmazlarmı ş. Hatta bu tür kelimeler 
uydurulmamı ş bile. Herhalde hayvanca bir ça ğa hayvanca sözler gerekiyor. Ama 
eski günler daha iyiymi ş. Sen Misery romanlanndan vazgeçmelisin, Paul. Sade ce 
onlan yazmalısın. Bunu içtenlikle söylüyorum. Ben b ir numaralı hayranın." Kapıya 
gitti. Orada durup ona baktı. "O romanı yine çantan a koyacak ve Misery'nin 
Çocuğu romanını bitirece ğim. Belki ondan sonra tekrar roman tasla ğını okurum." 
"Madem seni kızdmyor, okuma öyleyse." Paul gülümsem eye çalı ştı. "Öfkelenmeni 
istemiyorum. Bildi ğin gibi sana güveniyorum." 
Annie bu gülümsemeye kar şılık vermedi. "Evet. Öyle! Öyle! De ğil mi, Paul?" 
Odadan çıktı. 
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Dalgalar çekildi. Ve a ğn ba şladı. Paul saatin çalmasını bekliyordu. Đki kez 
çalacaktı. Öyle de oldu. Yastıklara dayanmı ş, gözlerini kapıya dikmi şti. Annie 
içeri girdi. Hırkasının üzerine bir önlük takmı ştı. Eteklerinden birini giymi şti 
yine. Bir elinde yer silmek için kullandı ğı su kovası vardı. 
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Kadın, "Herhalde o pis ilacı istiyorsun," dedi. 
"Evet, lütfen." Paul ona yaltaklanırcasına gülümsem eye çalı ştı. Ve yine utandı. 
Korkunç bir yaratı ğa dönü şmüştü. Bir yabancıya. 
Annie, " Đlacın yanımda," diye söylendi. "Ama önce o kö şedeki pisli ği temizlemem 
gerekiyor. Senin neden oldu ğun o pisli ği. Ö i şi bitirinceye kadar beklemen 
gerekecek." 
Örtünün altında bacakları kırık dallara benzeyen Pa ul kımıldamadan yattı. So ğuk 
terler yüzünden a ğır a ğır akıyordu. Annie kö şeye giderek kovayı yere bıraktı. 
Kâsenin parçalarını toplayıp götürdü. Geri dönerek kovanın yanında diz çöktü. 
Kovadan aldı ğı sabunlu bezi sıkıp duvardaki kurumu ş çorba lekelerini silmeye 
koyuldu. Paul yattı ğı yerden onu seyrediyordu. Sonıa titremeye ba şladı. Bu 
yüzden a ğrısı daha da arttı ama elinden bir şey gelmiyordu. Annie bir ara dönüp 
baktı ve onun titredi ğini, çar şafların terden ıslandı ğını fark etti. Ve 
birdenbire her şeyi anladı ğını belirten bir tavırla ona sinsi sinsi gülümsedi.  
Paul o anda Annie'yi sevinçle öldürebilirdi. 
• Kadın tekrar dönerek, "Leke kurumu ş," dedi. "Korkarım bu i ş biraz uzun 
sürecek, Paul." Duvarı silmeye ba şladı. Leke bir süre sonra kayboldu ama Annie 
temizlemeyi sürdürdü. Bezi suya sokuyor, sıkıyor ve  siliyordu. Bunu birkaç kez 
tekrarladı. Paul onun suratını göremiyordu. Ama yin e kafası durmu ş olabilirdi. 
Duvan saatlerce silebilirdi. Bu dü şünce Paul'ü korkuyla kıvrandmyordu. 
Sonunda, saat iki buçu ğu çalmadan hemen önce Annie aya ğa kalkarak bezi suya 
attı. Hiçbir şey söylemeden kovayı alıp odadan çıktı. Paul yattı ğı yerden 
sesleri dinledi. Kadın iri gövdesiyle a ğır a ğır yürürken zemindeki tahtalar 
gıcırdadı. Annie kovadaki suyu döktü. Sonra inanılm ayacak bir şey oldu. Kadın 
muslu ğu açarak kovayı doldurdu. Paul sessizce a ğlamaya ba şladı o zaman. 
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Annie içeri girerek bir an kapının önünde durdu. Ya zarın ıslak yüzüne hem 
sertçe, hem de annece bir sevgiyle baktı. Sonra göz leri kö şeye kaydı. Çorba 
lekesi çıkmı ştı artık. " Şimdi durulamam gerekiyor. Yoksa sabun lekesi kalır.  
Hepsini de ben yapmalıyım. Benim gibi yalnız ya şamak kaytarmak için bir neden 
olamaz. Annemin bir prensibi vardı, Paul. Ben de bu na her zaman uydum. Annem, 
'Bir kere pis oldun mu bir daha düzelemezsin,' derd i." 
Yazar, "Lütfen..." diye inledi. "Lütfen... Bu sancı ... Ölüyorum..." 
"Hayır. Ölmüyorsun." 
"Ba ğıraca ğım!" Paul artık sarsıla sarsıla a ğlıyor, bacaklarının daha da 
sancımasına, kalbine a ğnlar saplanmasına neden oluyordu. "Elimde de ğil bu. 
Kendimi tutamayaca ğım." 
Kadın, "Ba ğır öyleyse," dedi. "Ama şunu da unutma! Bu kö şeyi sen kirlettin. Ben 
değil. Suç sende. Ba şka kimsede de ğil." 



Nasıl olduysa Paul kendini tuttu. Kadının bezi suya  sokup sıkmasını ve duvan 
silmesini seyretti. Annie birkaç kez tekrarladı bun u. Oturma odasındaki saat üçü 
çalarken aya ğa kalkarak kovayı aldı. 
Paul, şimdi odadan çıkacak, diye dü şündü. Odadan çıkacak. Onun durulama suyunu 
lavaboya döktü ğünü duyaca ğım. Belki saatlerce gelmeyecek. Çünkü beni iyice 
cezalandırmak niyetinde... 
Ama kadın çıkaca ğı yerde yata ğa yakla şarak elini önlü ğünün cebine soktu. Ve 
kapsülleri çıkardı. Hem de iki de ğil, üç kapsül. Şefkatle, " Đşte," dedi. 
Paul kapsülleri a ğzına attı. Sonra ba şını kaldırdı. Kadın san plastikten kovayı 
ona do ğru kaldınyor, içindeki grimsi su pikeye 
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dökülüyordu. "Kapsülleri şu suyla yutuver, Paul." Sesi hâlâ şefkat doluydu. 
Paul, kadına bakakaldı. Sanki yüzünde iyice irile şmiş gözlerinden ba şka hiçbir 
şey yoktu. 
Annie, "Haydi," diye ekledi. " Đç bunu. Kapsülleri kuru kuru yutabildi ğini 
biliyorum. Ama bana inan. O kapsülleri sana kustura -bilirim. Ne de olsa kovadaki 
sadece durulama suyu. Sana bir zararı olmaz." Kova yazarın üzerine do ğru e ğildi. 
Paul yer bezinin bo ğulmu ş bir yaratık gibi grimsi suyun kara derinliklerinde  
döndü ğünü gördü. Suyun yüzeyinde ince bir sabun tabakası vardı. Paul'ün içinde 
bir yer inledi ama hiç duraksamadı. Suyu çabucak iç erek kapsülleri yuttu. 
Birdenbire mide kaslan büzüldü. Bo ğuk bir ses çıkardı. 
"O kapsülleri kusayım deme, Paul. Bu ak şam dokuza kadar ba şka ilaç yok." Annie 
bir an bo ş gözlerle ona baktı. Sonra da birdenbire gözleri pa rladı ve gülümsedi. 
"Beni tekrar kızdırmayacaksın, de ğil mi?" 
Paul, "Hayır," diye fısıldadı. Denizin kabarmasını,  böylece sancının geçmesini 
sağlayan ayı hiç kızdırır mıydı? 
"Seni seviyorum." Kadın onu yana ğından öptü. Sonra elinde kova arkasına bakmadan 
odadan çıktı. 
Paul ba şını yastıklara dayadı. A ğzında toz, badana ve sabun tadı vardı. 
Kusmayacağım... Kusmayaca ğım... Kusmayaca ğım... Sonra uykusunun geldi ğini fark 
etti. Kapsülleri ilacın etki yapmasına yetecek kada r midesinde tutabilmi şti. 
Kazanmı ştı. Bu seferlik. 
34 
Sadist 
11 
Paul rüyasında bir ku şun onu yedi ğini görüyordu. Ho ş bir rüya de ğildi. Bir 
gürültü oldu. Đyi, iyi, diye dü şündü Paul. Onu vurun! Şu lanet olasıca şeyi 
vurun. 
Sonra uyandı ve duydu ğunun Annie Wilkes'in gürültüsü oldu ğunu anladı. Kadın 
gerekli i şleri yapmak için dı şarı çıkmı ş, arka kapıyı çarparak kapatmı ştı. Paul 
onun karlan hı şırdatarak yürüdü ğünü i şitti. Sonra Annie pencerenin önünden 
geçti. Arkasında bir anorak vardı, kukuletasını kaf asına geçirmi şti. Dönüp 
Paul'e bakmadı. Yazar onun ahırdaki i şlerine dalmı ş oldu ğunu dü şündü. Hava 
kararıyor, morumsu bir renge bürünüyordu. Güne ş batmı ştı. Saat be ş buçuktu 
herhalde. Ya da altı. 
Deniz hâlâ kabarıktı. Canı yanmıyordu. Tekrar uyuya bilirdi. Uyumak istiyordu. 
Ama aklı ba şındayken bu garip durumu dü şünmesi gerekiyordu. Đşin kötüsü, kafası 
çalı şırken bu olayı dü şünmek istemiyordu. Đstemiyordu. Çünkü sadece ya şamak bile 
zordu. Bu durumu dü şünmek istemiyordu. Çünkü o zaman i şe hiç de ho şa gitmeyecek 
hayaller kan şıyordu. Kadının birdenbire bo ş bo ş bakmaya ba şlaması. Paul'e ta şlan 
ve tannçalan hatırlatması. Sarı plastik kovanın a ğzına do ğru yakla şması. Bütün 
bunlan dü şünmek durumu de ği ştirmeyecekti. Hatta olayı dü şünmesinden daha da kötü 
olacaktı. Annie Wilkes 'ı ve onun evindeki durumu d üşünürken kalbi hızla 
çarpmaya ba şlayacaktı. Daha çok korkuyla. Ve biraz da utançla. Paul dudaklannı 
san yer kovasının kenanna dayadı ğını görür gibi oluyordu. Bundan hiç kimseye söz 
etmeyecekti. Tabii buradan kur-tulabilirse... Kötü bir durumdaydı. Ama yine de 
yaşamak istiyordu. 
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Kahretsin! Bu sorunu dü şün! Artık bunu bile deneyemeyecek kadar sindin mi? 
Hayır.... Ama... hemen hemen. 
Sonra birdenbire öfkelendi. Yeni kitabımı be ğenmedi. Çünkü onu anlayamayacak 
kadar aptal. Aptal mı? Hayır. Fazla tutucu. De ği şmek istemiyor. Hatta de ği şme 
fikri bile ho şuna gitmiyor. 
Paul'ün öfkesi arttı. Kadın hem inatçı, hem de anla yı şsızdı. Ve onu kaçırmı ş, 
buraya hapsetmi şti. Paul'ü kovadaki pis suyu içmekle parçalanmı ş bacakları 
yüzünden acıyla kıvranmak arasında bir seçim yapmay a zorlamı ştı. Ve bu da 
yetmiyormu ş gibi o güne dek yazdı ğı en iyi eserini ele ştirmek cesaretini de 
bulmu ştu. 
Paul, "Allah seni kahretsin!" dedi ve kendini birde nbire daha iyi hissetti. 
Eskisi gibiydi şimdi. Tabii bu isyanının önemsiz, içler acısı bir şey oldu ğunu 
da biliyordu. Kadın ahırdaydı, onu duyması imkânsız dı. Kabaran dalgalar kazı ğı 
örtmü ştü. Canı yanmıyordu. Ama yine de... 
Paul kadının yanına gelerek kapsülleri vermekten na sıl kaçındı ğını anımsadı. Onu 
böyle zorlayarak Hızlı Arabalar'ı okumak için izin koparmı ştı. 
Birdenbire romanın bir kopyası bile olmadı ğını hatırladı. Bunu ancak kitabı 
ikinci kez yazdı ğı zaman yapacaktı. Şimdi Annie Wilkes'da olan romanın tek 
kopyasıydı. Bütün dünyadaki tek kopya. Paul notları nı bile yakmı ştı. O romanın 
üzerinde iki yıl çalı şmıştı. Ve şimdi kadın romanı be ğenmedi ğinden söz ediyordu. 
Ve o deliydi. Annie, Misery'yi seviyordu. Đspanyol Harlem'inden a ğzı bozuk bir 
araba hırsızını de ğil. 
Paul o sırada, istersen sayfalardan kâ ğıt şapkalar yap, diye dü şündüğünü 
hatırladı. "Lütfen..." O öfke ve gurur kınklı ğını yeniden duydu. Ve aynı anda 
bacakları hafifçe zonklamaya ba şladı. Evet. 
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Yazı. Eserlerinin sende uyandırdı ğı gurur. Romanın kendi de ğeri... Sancı arttı ğı 
zaman bunlar birer hayal halini alıyor. Ben olgunlu ğa eri ştikten sonraki yıllar 
boyunca "yazar" sözcü ğünün benim için en önemli bir tanımlama oldu ğuna inandım. 
Ve o kadın bana bunu yaptı. Yapabildi. Korkunç bir şey... Kaçıp kurtulmam 
gereken bir yaratık. Annie gerçekten bir tanrıça. E ğer beni öldürmezse, içimde-
kileri öldürecek... 
Paul bir domuzun sevinçle ba ğırdı ğını duydu. Annie onun kızaca ğını sanmı ştı ama 
Paul'e göre Misery gerçekten de domuza yakı şacak bir addı. Kadının domuz taklidi 
yapmasını hatırladı. O anda tıpkı bir domuza dönmü ştü. 
Arkaüstü yatarak kolunu gözlerinin üzerine koydu. O  öfkesini sürdürmeye 
çalı şıyor, çünkü kendini cesur hissetmesini sa ğlıyordu. Cesur bir insan 
düşünebilirdi. Bir korkak bunu yapamazdı. 
Bu kadın bir hem şire. Bundan eminim. Hâlâ hem şirelik ediyor mu? Hayır. Çünkü i şe 
gitmiyor. Neden mesle ğini sürdürmüyor? Bunun cevabı belli. Kafadan çatlak . Ben 
bu azabım arasında bunu fark edebildi ğime göre... Herhalde meslekda şlan bunu 
çabucak anladılar. 
Onun delilik derecesini anlayacak kadar da bilgim v ar. Beni parçalanan arabamdan 
çıkardı. Ve polis ya da ambulans ça ğıraca ğı yerde beni misafir yatak odasına 
kapattı. Koluma ince borular taktı ve bol bol uyu şturucu verdi. Hatta bu yüzden 
soluk almakta zorluk çektim. Burada oldu ğumu kimseye haber vermedi. Bunu şimdiye 
kadar yaptı ğına göre böyle bir niyeti yok demektir. 
Parçalanan arabadan çıkardı ğı Kokomo'lu Joe Blow olsaydı aynı biçimde davranır 
mıydı? Hayır. Hayır, sanmıyorum. O beni buraya kapa ttı, çünkü ben Paul 
Sheldon'um. 
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"Annie benim bir numaralı hayranım," diye mırıldand ı. Sonra korkunç bir anıyla 
sarsıldı. 
Annesi onu küçükken Boston Hayvanat Bahçesine götür müştü. Büyük bir ku şu çok 
beğenmi şti. Tüyleri pek güzeldi. Kırmızı, mor, koyu mavi...  Ama ku şun gözleri 
çok kederliydi. Annesine ku şun nereden geldi ğini sormu ş, kadın da, "Afrika'dan," 
demi şti. O zaman ku şun ya şadı ğı bu kafeste ölece ğini anlamı ş ve a ğlamaya 
başlamı ştı. Annesi ona dondurma almı ştı. Paul bir süre a ğlamaktan vazgeçmi şti. 
Ama sonra tekrar ku şu hatırlamı ş ve yeniden hıçkırmaya ba şlamı ştı. Sonunda 



annesi onu eve götürmü ştü. Otobüste Pa-ul'e, "Sen sulu gözlü bir bebeksin, " 
demi şti. O ku şun tüyleri... Gözleri... 
Paul'ün bacaklanndaki zonklama düzenle azalıp artma ya ba şladı. "Hayır! Hayır, 
hayır." Dirse ğini gözlerine iyice bastırdı. "Kafan... Yaratıcılı ğın... Ben bunu 
kastettim..." "Afrika. O ku şu Afrika'dan getirmi şler. Onu..." "Beni Denver'da 
tanık yerine çıkardıkları zaman..." Paul, "Haydi... " diye mırıldandı. Hayal gücü 
vardı. "Haydi, haydi.." 
Denver'daki mahkeme salonunu görür gibi oldu. Annie  Wilkes tanık yerindeydi. Ama 
kot pantolon de ğil eski, morumsu siyah bir elbise ve korkunç bir şapka giymi şti. 
Salon kalabalıktı. Yargıcın saçları dökülmü ştü; gözlüklüydü, beyaz bir bıyı ğı 
vardı. Bıyı ğının altında da bir leke. 
Paul, "Haydi..." diye fısıldadı ama hayal gücü ona fazla yardım etmedi. Müba şir 
kadına adını sordu. O da tekrar tekrar, "Annie Wilk es..." Ama ba şka bir şey 
söylemedi. Orada tehlikeli lif lif som vücuduyla ot uruyor ve adını 
tekrarlıyordu. 
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Paul onu hapseden eski bir hem şirenin Denver'da neden tanık yerine çıkarıldı ğını 
anlamaya çalı şırken uykuya daldı. 
12 
Paul bir hastanenin ko ğuşundaydı. Birden müthi ş rahatladı. Neredeyse 
ağlayacaktı. Uyurken bir şey olmu ştu. Ya biri gelmi ş ya da Annie fikrini 
deği ştirmi şti. Bu önemli de ğildi. O canavar kadının evinde uykuya dalmı ş ve 
hastanede uyanmı ştı. 
Ama beni herhalde böyle upuzun bir ko ğuşa yatırmazlardı... Burası bir hangar 
kadar büyük. Hastalar sıra sıra yatıyorlardı. Hepsi nin yanlanndaki damardan 
besleme tepsilerinden aynı biçimde şi şeler sarkıyordu. Paul do ğrulup oturdu ve 
hastaların birbirlerinin aynı olduklarını gördü. He psi de o'ydular. Paul 
Sheldon. Sonra saatin çaldı ğını duyunca bunun bir rüya oldu ğunu anladı. 
Rahatlı ğın yerini keder aldı. 
Dev ko ğuşun dibindeki kapı açılarak içeriye Annie Wilkes gir di. Ama arkasında 
uzun bir entari, ba şında da bone vardı. Misery Chastain kılı ğındaydı. 
"Misery'nin A şkı"ndaki kıyafette. Bir koluna bir sepet asmı ştı. Üzerinde bir 
peçete örtülüydü. Kadın elini sepete soktu ve aldı ğı bir avuç şeyi uyuyan ilk 
Paul Sheldon'un suratına fırlattı. Kumdu bu. 
Birinci Paul Sheldon'un suratı bembeyaz kesildi. Ya zar irkilerek uyandı. Annie 
Wilkes tepesine dikilmi şti. Elinde karton kapaklı, kadın "Misery'nin Çocu ğu" 
romanı vardı. Araya koydu ğu i şaretten kitabın dörtte üçünü okumu ş oldu ğu 
anla şılıyordu. 
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Kadın, " Đnliyordun..." dedi. 
"Kötü bir rüya gördüm." 
"Neyle ilgiliydi?" 
Paul aklına gelen ilk yalanı söyledi. "Afrika'yla: 
13 
Annie ertesi sabah Paul'ün yanına çok geç geldi. Yü zü külren-giydi. Paul 
uyukluyordu. Ama hemen uyanarak dirseklerinin üzeri nde do ğruldu. 
"Miss Wilkes? Annie? Đyi mi..." 
"Hayır." 
Paul, Tanrım, diye dü şündü. Kalp krizi geçirmi şti. Bir an endi şelendi ama sonra 
kaygının yerini sevinç aldı. Kalp krizi geçirdi ğini umarım. Ciddi bir kriz! 
Göğsünü patlatacak bir kriz! Canım ne kadar yanarsa ya nsın sürüne sürüne 
memnunlukla telefona giderim. Kırık cam parçalannm üzerinde sürünmeye bile 
razıyım. 
Evet, kadın bir tür kalp krizi geçirmi şti ama Paul'ün diledi ği tarzda de ğil. 
Annie ona do ğru geldi. Sendelemiyor, adeta yuvarlanıyordu. Uzun bir yolculuktan 
sonra karaya çıkan bir denizci gibi. 
"Ne..." Paul ondan uzakla şmaya çalı ştı ama gidebilece ği bir yer yoktu. 



"Hayır!" Annie karyolaya çarptı. Sendeledi. Az kals ın üzerine devriliyordu. 
Sonra orada durup kâ ğıt kadar bembeyaz suratıyla ona baktı. Boynundaki k aslar 
kabarmı ştı. Alnının ortasında bir damar 
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atıyordu. Ellerini açtı, sonra yumruk yaptı. Đri ta şlara benziyordu yumruklan. 
Sonra parmaklannı tekrar gev şetti. "Seni... seni a şağılık köpek!" 
"Ne... ama ben..." Paul birdenbire durumu kavradı v e vücudunun içi bo şalıverdi. 
Kadın romanı bitirmi ş ve her şeyi ö ğrenmi şti. Misery'nin de ğil, lan'ın kısır 
oldu ğunu. Geoffrey'le genç kadının lan'a büyük bir hediy e, yani kendisinin 
sanaca ğı bir çocuk vermeye hazırlandıklannı. Misery, lan'a  hamile oldu ğunu 
açıkladı ğı zaman adamın gözlerinde ya şlarla, "Ah, sevgilim, sevgilim," diye 
tekrarladı ğını. Ama Annie, hep birlikte büyütecekleri çocu ğu dünyaya getirirken 
Misery'nin ölmesini a ğlayarak kar şılamamı ştı anla şılan. Tersine fena halde 
öfkelenmi şti. 
Annie Wilkes tiz bir sesle haykırdı. "Misery ölmü ş olamaz!" Şimdi yumruklannı 
daha hızlı bir tempoyla sıkıp sıkıp açıyordu. "Mise ry Chastain ÖLMÜ Ş OLAMAZ!" 
"Annie... Annie, lütfen..." 
Komodinin üzerinde cam bir sürahi vardı. Kadın onu kapatarak yazara do ğru 
salladı. Paul'ün yüzüne so ğuk sular saçıldı. Bir buz parçası sol kula ğına 
düşerek omzuna do ğru kaydı. Paul kadının sürahiyi yüzüne vurdu ğunu görür gibi 
oldu. Kafatası parçalanacak ve şiddetli kanamadan ölecekti. Buzlu suyun içinde 
hem de. Tüyleri diken diken oldu. 
Annie böyle yapmak istiyordu. Kesindi bu. Ama en so n anda döndü ve sürahiyi 
kapıya fırlattı. Sürahi çorba kâsesi gibi paramparç a oldu. Kadın yazara bakarak 
yüzüne dü şen saçlarını itti. Şimdi bembeyaz suratında kırmızı iki küçük benek 
belirmi şti. Soluk solu ğa, "Pis köpek!" dedi. "Seni pis köpek. Bunu nasıl 
yapabildin?" 
Paul tela şla, hızlı hızlı konu şmaya ba şladı. Kadının yüzüne dikti ği gözlerinde 
garip bir pınltı vardı. Paul hayatının şu birkaç sa- 
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niye içinde söyleyeceklerine ba ğlı oldu ğundan emindi. "Annie, 1871'de kadınların 
çoğu do ğum sırasında ölüyorlardı, Misery, kocası, arkada şı ve çocu ğu için 
hayatını verdi. Misery'nin ruhu her zaman..." 
Annie, "Ben Misery'nin ruhunu istemiyorum," diye ba ğırdı. Şimdi pencereye 
benzeyen ellerini Paul'ün gözlerini oymak istiyormu ş gibi ona do ğru sallıyordu. 
"Ben onu istiyorum! Sen Misery'yi öldürdün! Katlett in onu!" Yumruklarım sıkarak 
yastı ğa, Paul'ün kafasının iki yanına vurdu. Paul bezden yapılmı ş bir bebek gibi 
sarsıldı. Bacaklarına bir sancı saplandı ve haykırd ı. 
Sonra da, "Misery'yi ben öldürmedim!" diye ba ğırdı. 
Annie acı bir alayla, "Ah, tabii ya," dedi. "Onu se n öldürme-diysen kim öldürdü, 
Paul Sheldon?" 
Yazar daha sakin bir tavırla, "Hiç kimse," diye cev ap verdi. "Sadece... öldü." 
Sonra da bunun do ğru oldu ğunu dü şündü. Aslında Misery'den nefret etmi şti. Üçüncü 
romandan sonra ba şlamı ştı bu nefret. Kadını bir katil gibi öldürebilirdi.. . Ama 
bunu yapamamı ştı. Sonunda Misery'yi çok a şağı görmesine ra ğmen kadının ölmesi 
onu şaşırtmı ştı. Ama Paul sanatın gerçek hayatı taklit etmesi ge rekti ğine 
inanıyordu. Misery'nin kli şele şmiş maceralan sırasında da bu inancına sadık 
kalmı ştı. Kadın beklenmedik bir biçimde ölmü ştü. Paul'ün sevinci de bu gerçe ği 
deği ştirmezdi. 
Annie, "Yalan söylüyorsun," diye fısıldadı. "Ben se nin iyi bir insan oldu ğunu 
sanıyordum. Ama de ğilsin. Yalancı, kötü, pis bir köpeksin sen." 
"Misery birdenbire öldü, i şte o kadar. Bazen böyle olur. Tıpkı hayatta oldu ğu 
gibi. Bazen biri..." 
Annie yata ğın ba şucundaki komidini devirdi. Tek çekme dı şarı fırladı. Paul'ün 
çekmedeki kol saati ve bozuk parası etrafa saçıl- 
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di. Onların çekmede oldu ğundan haberi bile yoktu. Kadından uzakla şmaya çalı şarak 
oldu ğu yerde büzüldü. 



Annie, "Sen benim dünkü çocuk oldu ğumu sanıyorsun galiba," dedi. Dudakları 
gerilerek di şleri ortaya çıktı. "Ben i şim gere ği kaç ki şinin öldü ğünü gördüm. 
Yüzlerce insanın. Bazılan avaz avaz haykırarak can verirlerdi! Bazılan da 
uykulannda! Senin dedi ğin gibi, oluverirlerdi! Ama romanlardaki tipler 
ÖLÜVERMEZLER! Tann zamanında geldi ğini dü şündüğü zaman canımızı alır. Bir yazar 
da eserindeki tipler bakımından Tann gibidir. O kar akterleri yazar yaratır. 
Tann'nın bizi yarattı ğı gibi. Kimse Tann'dan hesap soramaz. Pekâlâ! Tamam ! Ama 
Misery konusunda sana bir tek şey söyleyece ğim. Bu kez Tann'nın bacaklan 
paramparça. O BEN ĐM evimde, BEN ĐM yiyeceklerimle besleniyor. Ve..." Yüzü 
ifadesizle- şiverdi. Do ğruldu, ellerini gev şekçe iki yana bıraktı. Gözlerini 
duvardaki eski bir resme dikti. Paul yattı ğı yerden ona bakıyordu. Yastıkta 
yumruklannın yuvarlak izleri kalmı ştı. Paul ansızın cinayet i şlenebilece ğini 
anladı. O sürhayi atmasaydı, onu yere çarpıp ben kı rardım. Cam parçalanndan 
birini gırtla ğına saplamaya çalı şırdım... Çekmeden etrafa saçılan e şyalara 
baktı. Ama yerde sadece dolmakalem, tarak, bozuk pa ra ve saati vardı. Cüzdanı 
yoktu. Daha önemlisi Đsviçre Ordu kaması da. 
Kadın a ğır a ğır kendine geldi. Hiç olmazsa öfkesi geçmi şti. Kederli bir ifadeyle 
Paul'e baktı. "Artık gitmem iyi olacak. Bir süre sa na yakla şmamalıyım. Bu... 
akıllıca bir şey olmaz." 
"Gitmek mi? Nereye?" 
"Bu önemli de ğil. Bildi ğim bir yere. Burada kalırsam aptalca bir şey yapaca ğım. 
Düşünmem gerekiyor. Ho şcakal, Paul." Odada hızla ilerledi. 
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Yazar endi şeyle, " Đlacımı vermek için geri dönecek misin?" diye sordu.  
Kadın cevap vermeden kapıyı arkasından kapattı. Ve Paul ilk kez o zaman 
ariahtann şıkırtısını duydu. Annie'nin holden geçti ğini i şitti. Kadın öfkeyle 
anlayamadı ğı bir şeyler ba ğırınca yüzünü buru şturdu. Ba şka bir şey şangırtıyla 
düşüp kırıldı. Bir kapı çarpılarak kapandı. Bir motor homurdandı. Tekerlekler 
karlan hı şırdarak döndü. Arabanın gürültüsü gitgide uzakla ştı. Bir u ğultu halini 
aldı, sonunda duyulmaz oldu. 
Paul yalnız kaldı... Annie Wilkes'in evinde yalnızd ı. Bu odaya kilitlenmi ş bu 
yata ğa hapsedilmi şti. Burasıyla Denver arasındaki uzaklık... şey, Boston 
Hayvanat Bahçesiyle Afrika arasındaki gibiydi. Gözl erini tavana dikmi ş 
yatıyordu. Bo ğazı kurumu ştu, kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Bir süre sonra ot urma 
odasındaki saat on ikiyi çaldı ve sular çekilmeye b aşladı. 
14 
Elli bir saat. 
Paul aradan ne kadar zaman geçti ğini biliyordu. Bunu kaza sırasında cebinde olan 
dolmakalemin yardımıyla hesaplayabilmi şti. A şağıya do ğru uzanarak kalemi almayı 
başarmı ş, saatin her çalı şında koluna bir i şaret yapmı ştı. Dört yatay ve bir 
çapraz çizgi. Kadın döndü ğü sırada böyle on grup ve bir de tek çizgi vardı. 
Gruplar ba şlangıçta çok düzgünken sonradan elleri titremeye ba şladı ğı için bi- 
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çimsizle şmişti. Paul bir tek saati bile kaçırmadı ğından emindi. Kestirmi ş ama 
dalıp gitmemi şti. Saatin sesi onu her seferinde uyandırmı ştı. 
Bir süre sonra can acısına ra ğmen açlık ve susuzluk duymaya da ba şlamı ştı. 
Geceyi kâh uyuklayarak, kâh ter içinde uyanarak geç irmi ş ve ölmek üzere oldu ğuna 
inanmı ştı. Bir süre sonra da ölece ğini ummaya ba şlamı ştı. Bu durumdan kurtulayım 
da, ne olursa olsun. Can acısının bu kadar korkunç bir şey oldu ğunu 
bilmiyordum... Deniz çekilmi şti. Kazıklar gitgide daha çok ortaya çıkmı ştı. 
Paul ertesi gün ö ğleye do ğru bacak ve kasıklanndaki korkunç sancıya ra ğmen ba şka 
bir şey yüzünden de acı çekti ğini anladı. Đlacın kesilmesi yüzünden. Ona 
alı şmıştı. Artık kapsüllere yalnız ba-caklanndaki sancı yü zünden ihtiyacı 
olmadı ğını biliyordu. Bir ara yataktan kalkmayı dü şündü. Ama nasıl bir acı 
çekece ğini tahmin edebiliyordu. Belki yine de kalkmayı den eyecekti ama Annie 
kapıyı kilitlemi şti zaten. 
Çaresizlik içinde ilk kez üzerindeki battaniyeleri açtı. Her şeye ra ğmen durumun 
sandı ğı kadar kötü olmadı ğını umuyordu. Evet, bacaklannın durumu sandı ğı kadar 
kötü de ğildi. Daha da feciydi! Dizlerinin a şağısına deh şetle baktı. Aynı anda 



Ronald Reagan'ın "King's Row" filminde nasıl haykır dı ğını anımsadı. "Vücudumun 
geri kalanı nerede?" 
Evet, Paul'ün vücudunun geri kalanı oradaydı. Belki  buradan kaçabilecekti. Bu 
pek uzak bir ihtimaldi ama yine de mümkündü. Ama be lki de bir daha hiç 
yürüyemeyecekti. Yürüyebilmesi için de herhalde bac aklannın yeniden kınlması 
gerekecekti. Hem de birkaç yerden. Sonra kemikler ç elik çivilerle 
tutturulacaktı... 
Kadın destek kullanmı ştı. Paul da biliyordu bunu. O kaskatı şeyleri hissetmi şti. 
Ama o ana kadar Annie'nin bu çubuklarla neler 
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yaptı ğını anlamamı ştı. Đki baca ğının dizinden a şağı kısımlarını alüminyum koltuk 
değneklerinden kesilmi ş gibi gözüken ince çelik çubuklar sarıyordu. Kadın 
bunları sıkıca flasterlemi şti. Paul'ün bacaklarının dizlerine kadar olan 
kısımları e ğri bü ğrü, kıvnmlıydı. Kâh dı şarı, kâh içeri dönüyordu. Çok sancıyan 
sol dizinin yerinde bir şey kalmamı ş gibiydi. Baldın ve budu yerindeydi. Ama 
bunlann arasında mide bulandmcı kubbemsi bir şey vardı. Bacaklannın üst kısım-
lan çok şi şmiş ve biraz da dı şanya do ğru e ğilmi şti. Kalçalannda ve kasıklannda 
hâlâ renkleri açılmaya ba şlamı ş olan çürükler vardı. 
Paul bacaklannın dizlerinden a şağısının kınlmı ş oldu ğunu dü şünmüştü. Kınlmak? 
Toz olmu ştu kemikleri. 
Đnleyerek, a ğlayarak battaniyeleri tekrar çekti. Yataktan yuvarl anarak inmesi 
imkânsızdı. En iyisi burada yatmak. Ve burada ölmek . Bu korkunç acıya da, 
kesilinceye kadar katlanmak... 
Paul daldı, uyandı, daldı uyandı. 
Ve Annie'nin ölmü ş oldu ğuna inanmaya ba şladı. Kadın çok dengesizdi. Ve bu 
dengesiz tiplerin intihar ettikleri çok görülmü ştü. Kadının kamyoneti yolun 
kenannda durdurdu ğunu görür gibi oldu. Koltu ğunun altından bir 44'lük çıkanyor, 
namluyu a ğzına sokarak teti ği çekiyordu. Gözya şlan arasında, "Misery öldü, artık 
ben de ya şamak istemiyorum. Elveda zalim dünya," diye ba ğırıyor ve kendini 
vuruyordu. 
Paul gıdaklar gibi güldü. Đnledi. Sonra haykırdı. 
Belki de bir kazaya u ğradı. Bu kabil mi? Ah, tabii, efendim! Paul bu kez de 
kamyoneti hızla süren kadını gözlerinin önünde canl andırdı. Araba yoldan çıkıyor 
ve döne döne a şağıya yuvarlanıyordu. Sonra birdenbire alev alıyordu.  Annie daha 
ne oldu ğunu anlayamadan ölüyordu. 
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Annie geberdiyse, o zaman ben de burada ölürüm. Pey nirsiz bir kapana sıkı şmış 
fare gibi. Artık ölümü bekliyordu... 
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Annie içeri girdi ği zaman Paul önce rüya gördü ğünü sandı. Sonra gerçek a ğır 
bastı. Ya da o ilkel ya şama iste ği. Đnlemeye, yal-vanp yakarmaya ba şladı. Ama 
yine de hâlâ rüyada gibiydi. Sadece Annie'nin koyu mavi bir elbise ve çiçekli 
bir şapka giymi ş oldu ğunun farkındaydı. Denver'da tanıklık ederken hayali nde ona 
giydirdi ği kılı ğa çok benziyordu. 
Annie'nin yüzü pembele şmişti. Gözleri ne şeyle parlıyordu. Hemen hemen 
güzelle şmiş gibiydi. Yani Annie gibi bir kadın ne kadar güzell eşebilirse. Bir 
elinde bir bardak su vardı. Büyük bir bardak su. 
"Al bakalım." Paul'ün suyu nefes borusuna kaçırmada n içebil-mesi için elini onun 
ensesine koydu ve hafifçe kaldırdı. Elleri dı şarda dola ştı ğı için hâlâ so ğuktu. 
Paul çabuk çabuk üç yudum içti. Suyun bir kısmı çen esindeki ti şörtüne aktı. 
Sonra Annie barda ğı çekti. 
Paul miyavlamayı andıran sesler çıkararak titreyen ellerini uzattı. 
Kadın, "Hayır," dedi. "Hayır, Paul. Az az içeceksin . Yoksa kusarsın." Kısa bir 
süre sonra sudan iki yudum daha almasına izin verdi . 
Paul öksürerek, " Đlaç," diye mınldandı. "Kapsüller... Sancı... Annie,  lütfen... 
Tann a şkına bana yardım et. Sancı çok şiddetli..." 
47 
Stephen King 



"Biliyorum ama beni dinlemelisin." Annie ona sertçe  ama yine de annece bir 
ilgiyle bakıyordu. "Buradan uzakla şmam ve dü şünmem gerekiyordu. Derin derin 
düşündüm. Uygun biçimde dü şündüğümü umarım. Tümüyle emin de ğildim. Bazen kafam 
karmakarı şık oluyor. Bunu biliyorum. Kabul de ediyorum. Đşte o yüzden bana o 
günlerde nerede oldu ğumu sordukları zaman bir türlü hatır-layamadım. Onu n için 
dua ettim. Bildi ğin gibi bir Tanrı var. Ve dualara kar şılık veriyor. Her zaman. 
Onun için de dua ettim. 'Sevgili Tanrım,' dedim. 'B en döndü ğüm sırada Paul 
Sheldon ölmü ş olabilir.' Ama Tanrı, 'Ölmeyecek,' diye açıkladı. 'Onu korudum. 
Sen ona do ğru yolu gösteresin diye.'" 
Paul bu sözleri hayal meyal duydu. Gözlerini su bar dağına dikmi şti. Kadın ona üç 
yudum daha içirdi. Paul bir at gibi a ğzını şapırdattı, ge ğirdi, sonra da 
kaslarına kramp girerken acı acı ba ğırdı. 
Kadın o sırada ona şefkatle baktı. " Đlacını verece ğim, acın sona erecek. Ama 
önce yapmam gereken bir i ş var. Hemen dönece ğim." Kapıya do ğru gitti. 
Paul, "Gitme!" diye haykırdı. 
Annie ona aldırmadı bile. Yazar yatakta yatıyor, in lememeye çalı şıyordu. Ama 
yine de inliyordu. 
16 
Paul Sheldon önce tekrar kâbus görmeye ba şladı ğını sandı. Gördü ğü gerçek 
olmayacak kadar garipti. Annie odaya girmi şti ve kömür dolu bir mangalı ona 
doğru itiyordu. 
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"Annie, korkunç sancım var." Gözya şları yanaklanndan akıyordu. 
"Biliyorum, hayatım." Kadın onu usulca yana ğından öptü. "Biraz sonra..." 
Annie odadan çıktı. Paul aptal aptal mangala bakıyo rdu. Aklına tanrılar ve 
kurbanlar geliyordu. 
Tabii kadın da zaten bir kurbanı dü şünüyordu. Odaya döndü ğü zaman elinde "Hızlı 
Arabalar" romanı vardı. Paul'ün iki yıllık çalı şmasının tek ürünü. Di ğer elinde 
ise bir kutu kibrit tutuyordu. 
17 
Paul a ğlayarak, titreyerek, "Hayır," dedi. Bir tek dü şünce onu asit gibi 
yakıyordu. Boulder'da kitabın fotokopisini çıkartab ilirdim. Yüz dolar bile 
tutmazdı... Onu her zaman uyarmı şlardı. Ama Paul nedense kopya çıkarmasının ona 
uğursuzluk getirece ğine inanmı ştı. Ve şimdi "Kasırga Annie" kar şısındaydı. 
Uğursuzlukla felaketin bir karı şımıydı o. Onlan dinleseydim... Bir yüz dolarak 
verseydim... 
"Evet." Kadın kibrit kutusunu Paul'e uzattı. Oturmu ş ve "Hızlı Arabalar"ı 
kuca ğına koymu ştu. Yüzü hâlâ sevinçli ve sakindi. 
"Hayır." Yüzü alev alev yanan Paul ba şını çevirdi. 
"Evet. Pis bir kitap bu. Ayrıca iyi bir eser de say ılmaz." 
" Đyi bir eser sana yakla şıp burnunu ısırsa onu yine de fark edemezsin!" diye  
bağırdı Paul. Artık aldıracak halde de ğildi. 
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Annie şefkatle güldü. Hiç öfkeli de ğildi. Ama yazar Annie Wilkes 'ı tanıyordu 
artık. Onun her an sinir krizi geçirebilece ğini de biliyordu. Kadın, "Bir kere," 
dedi. " Đyi bir şey burnumu ısırmaz. Đkincisi, ben bir şeyin iyi olup olmadı ğını 
hemen anlarım. Sen iyisin Paul. Sadece biraz yardım a ihtiyacın var. Haydi, şu 
kibriti al." 
Yazar ba şını sa ğa sola salladı. "Hayır." 
"Evet." 
"Hayır." 
"Evet." 
"Lanet olsun! Hayır!" 
"A ğzını istedi ğin kadar boz. Böyle laflan daha önce de duydum." 
" Đstedi ğini yapmayaca ğım." Paul gözlerini yumdu. 
Tekrar gözlerini açtı ğı zaman kadın bir karton parçasını ona do ğru tutuyordu. 
Üstüne parlak mavi harflerle "Novril" yazılmı ştı. Altına ise kırmızıyla 



"E şantiyon". Kartona dört kapsül takılıydı. Paul karto nu kapmaya çalı ştı ama 
kadın gen çekti. 
"Kitabı yaktı ğın zaman," dedi. "Kapsülleri sana ondan sonra verec eğim. Dördünü 
birden. O zaman sancı kaybolacak. Kendini yine saki n ve rahat hissedeceksin. 
Kendine geldikten sonra çar şaflan-nı de ği ştirece ğim. Sırılsıklam oldu ğunu 
görüyorum. Herhalde seni rahatsız ediyordur. Üzerin dekileri de de ği ştirece ğim 
tabii. O sırada acıkmı ş olacaksın ve sana çorba içirece ğim. Belki kızarmı ş ekmek 
de verece ğim. Ama sen kitabı yakıncaya kadar hiçbir şey yapamam, Paul. Çok 
üzgünüm." 
Paul'ün dili, "Evet, evet, evet," demek istiyordu. "Tamam." Bu yüzden dilini 
ısırdı. Kadını, o büyüleyici, çıldırtıcı karton par çasını görmemek için tekrar 
başını çevirdi. "Sen bir iblissin!" Kadının yine öfkel enece ğini sanmı ştı. 
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Ama Annie ho şgörü ve gizli bir hüzünle güldü. Ah, evet, evet. Bi r çocuk da 
annesi mutfa ğa girdi ği ve onun benzin şi şesiyle oynadı ğını gördü ğü zaman böyle 
düşünür. Tabii senin gibi e ğitim görmedi ği için bu kelimeleri kullanmaz. Sadece, 
'Anne, sen çok kötüsün,' der." Yazarın sıcak alnına  dü şmüş olan saçlarını geri 
itti. Parmaklarını yana ğına, boynuna sürdü. Sonra da bir an omzunu merhamet le 
sıktı. "Bir anne o ğlu onun kötü oldu ğunu söyledi ği ya da çocu ğu elindeki 
tehlikeli şeyi aldı ğı için a ğladı ğı zaman çok üzülür. Şimdi senin a ğladı ğın 
gibi. Ama haklı oldu ğunu bilir. Onun için de görevini yapar. Benim de gö revimi 
yaptı ğım gibi." 
Annie elinin eklemlerini üç kez romanın bulundu ğu dosyaya vurdu. Yüz doksan bin 
kelime ve Paul Sheldon'un de ğer verdi ği be ş ki şi. Her geçen dakikayla ortadan 
kaldırmayı büsbütün istemedi ği yüz doksan bin kelime ve be ş ki şi... 
Kapsüller.... Kapsüller. O lanet olasıca kapsüller gerekliydi ona. O insanlar 
birer gölgeydiler. Ama kapsüller öyle de ğillerdi. Gerçekti onlar. 
"Paul?" 
Yazar, "Hayır!" dedi hıçkırarak. 
Kadın kapsüllerin bulundu ğu kartonu sallarken hafifçe hı şırdadılar. Sonra Annie 
kibrit kutusunu salladı. Kibritler tıkırdadı. "Paul ?" 
"Hayır!" 
"Bekliyorum, Paul." 
Paul, ah, Tanrım, diye dü şündü. Kahraman rolü neden yapıyorsun? Kimi etkileme ye 
çalı şıyorsun? Bunun bir film ya da bir televizyon oyunu oldu ğunu mu sanıyorsun? 
Cesaretinle izleyicileri etkiledi ğini mi dü şünüyorsun? Ya onun istedi ğini 
yaparsın ya da kar şı koyarsın. Kar şı koyarsan ölürsün ve bu kadın da romanı 
nasıl olsa yakar. Onun için... Şimdi ne yapacaksın? Burada yatacak ve 
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ancak en ba şarısız bir Misery romanının yansı kadar satacak bir  kitap u ğruna acı 
çekeceksin? Haydi, haydi, aklını ba şına topla! Galileo bile kar şısındakilerin 
niyetlerinin ciddi oldu ğunu anladı ğı zaman sözlerini geri aldı. 
"Paul! Bekliyorum. Bütün gün bekleyebilirim. Tabii çok geçmeden komaya 
girece ğini biliyorum. Zaten komanın e şi ğindesin. Ve ben de..." Tekdüze bir sesle 
konu şmasını sürdürdü. 
Yazar içinden, evet diye ba ğırdı. Kibritleri ver. Bir me şale ver bana. Napalm 
bombası ver. Đstedi ğin buysa romanın üzerine bir nükleer bomba da atarı m, manyak 
kan! Ya şamak isteyen fırsatçı böyle konu şuyordu. Ama Paul'ün komanın e şi ğinde 
olan di ğer bir yanıysa yüz doksan bin kelime, diyordu. Be ş ki şi. Đki yıllık bir 
çalı şmanın ürünü. GERÇEK! Ah, kahretsin. Sen lanet olası ca GERÇEK konusunda ne 
biliyorsun ki? 
Kadın aya ğa kalkarken karyolanın yaylan gıcırdadı. "Ah! Do ğrusu sen inatçı bir 
çocuksun. Bütün gece istesem de yanında oturmam! Ne  de olsa bir saat araba 
kullandım. Buraya eri şmek için acele ediyordum. Daha sonra u ğrar, fikrini 
deği ştirip de ği ştirmedi ğini soranm..." 
Paul haykırdı. "Romanı sen yak o halde!" 
Annie dönerek ona baktı. "Hayır. Bunu yapamam. Seni  bu azaptan kuriamıak isterim 
ama bu imkânsız." 
"Neoen?" 



Kadın resmi bir tavırla, "Çünkü bunu kendi iste ğinle yapman gerekiyor," dedi. 
Yazar gülmeye ba şladı. Ve kadın döndü ğünden beri ilk kez suratı asıldı. Dosyayı 
koltu ğunun altına sıkı ştırarak odadan çıktı. 
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Annie bir saat sonra tekrar geldi ği zaman Paul kibrit kutusunu aldı. Kadın 
romanın adı yazılı olan ilk sayfayı mangalın üzerin deki ızgaraya koydu. Yazar 
bir kibriti çakmaya çalı ştı ama kibrit elinden kayıyordu. Bu yüzden Annie ku tuyu 
aldı. Bir kibrit çakarak Paul'ün eline sıkı ştırdı. Yazar alevi sayfanın kö şesine 
tuttu. Sonra da kibriti elinden atarak kâ ğıdın yanmasını büyülenmi ş gibi 
seyretti. Yutkundu. Kadın bu kez bir de ma şa getirmi şti. Kâ ğıt kıvnhrken ma şayla 
ızgaranın altına itti. 
Paul, "Bu i ş sonsuza kadar sürecek," dedi. "Ben..." 
Kadın, "Hayır," diyerek ba şını salladı. "Bu i şi çabucak bitirece ğiz. Ama ayn ayn 
birkaç sayfayı yakmalısın, Paul. Anlayı şının bir simgesi olarak." "Hızlı 
Arabalar"ın birinci sayfasını ızgaranın üzerine yay dı. Paul yirmi dört ay önce 
New York'taki evinde yazdı ğı sözcükleri anımsadı. "Tony Bonasaro basamaklardan  
inen kıza yakla şarak, 'Benim tekerleklerim yok,' dedi. 'Ve zor ö ğrenirim. Ama 
hızlı araba kullanınm.'" Yeni bir kitaba ba şlarken duydu ğu o endi şe ve mutlulu ğu 
hissetmi şti. 
Kadına baktı, alçak sesle ama açık açık, "Annie," d edi. "Bana bunu yaptırma." 
Kadın kibrit kutusunu acımasızca ona uzattı. " Đstedi ğini yapa bilirsin." 
Ve Paul romanı yaktı. 
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Kadın ona birinci ve son sayfalan yaktırdı. Romanın  çe şitli yerlerinden çekip 
çıkardı ğı çift çift sayfalan da. "Çünkü dokuz şanslı bir sayıdır," dedi. 
"Dokuzun birkaç katı insana u ğur getirir." Paul kadının küfürleri keçe kalemle 
karalamı ş oldu ğunu fark etti. 
Dokuzuncu çift sayfa da yandıktan sonra Annie, " Şimdi," diye mınldandı. "Sen tam 
'cici' bir çocuk gibi davrandm. Gerçek bir sportmen  gibi. Bu i şin sana hemen 
hemen bacaklann kadar acı verdi ğini biliyorum. Onun için i şi fazla 
uzatmayaca ğım." Izgarayı kaldırarak romanı mangala attı. O ara da Paul'ün yaktı ğı 
kâğıtlann kapkara kalıntılannı da iyice ezdi. Oda kibr it ve yanmı ş kâ ğıt 
kokuyordu. Paul kendi kendine, sayıklarcasına, herh alde iblisin antresi de böyle 
kokar, dedi. Vaktiyle "midem" diye tanımladı ğım buru şuk ceviz kabu ğunun içinde 
bir şeyler olsaydı kusardım... 
Kadın bir kibrit çakarak Paul'ün parmaklannın arası na sıkı ştırdı. Yazar e ğilerek 
kibriti mangalın içine atmayı ba şardı. Artık önemi yoktu. Hiç önemi yoktu. 
Annie onu dürttü. "Kibrit söndü." Bir kibrit daha ç akarak uzattı. Paul yine 
eğilmeyi ba şardı ama o sırada bacaklan müthi ş sancımaya ba şladı. Kâ ğıtlann 
köşesini tutu şturdu. Alev bu kez sönmeden yayıldı. 
Paul arkaüstü uzandı. Gözleri kapalı, çatırdıyı din liyor, alevlerin sıcaklı ğını 
hissediyordu. 
Kadın tela şla, "Tannm!" diye ba ğırdı. 
Paul gözlerini açtı. Yanık kâ ğıt parçalan sıcak hava yüzünden mangaldan 
yükselmeye ba şlamı ştı. 
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Annie gümbür gümbür yürüyerek odadan çıktı. Paul on un banyo muslu ğundan kovaya 
su doldurdu ğunu i şitti. Tembel tembel siyah bir kâ ğıt parçasının uçmasını ve tül 
perdelerden birine konmasını seyrediyordu. Bir kıvı lcım çaktı. Paul bir an 
odadaki e şyalann tutu şup tutu şmayacağını dü şündü. Ama kıvılcım söndü ve 
gerisinde sigara yanı ğına benzeyen küçük bir delik kaldı. Yata ğın üzerine küller 
uçu ştu. Bazılan kollanna dü ştü. Ama Paul aldırmadı bile. 
Annie içeriye girdi. Bir anda her yana bakmaya, yük selen ve dalgalanan her kâ ğıt 
parçacı ğını izlemeye çalı şıyordu. Mangalın yanlanndan alevler titre şmekteydi. 
Kadın yine, "Tannm," diyerek etrafına bakındı. Kova  dolusu suyu nereye 
dökece ğini dü şünüyordu. Ya da su dökülmesi gerekip gerekmedi ğini. Dudakları 



titriyordu. Paul bakarken kadın dilini çı-kanp yine  dudaklanm yaladı. "Tannm! 
Tannm!" Bundan ba şka bir şey söyleyecek durumda olmadı ğı anla şılıyordu. 
Paul can acısıyla kıvranmasına ra ğmen bir an müthi ş bir sevinç duydu. Annie 
Wilkes korktu ğu zaman bu hale giriyordu. Paul onun bu halini seve bilirdi. 
Başka bir sayfa daha havalandı. Üzerinde hâlâ uçuk mav i alevden diller vardı. 
Kadın o zaman karannı verdi. Yine, "Tannm," diyerek  kovadaki suyu dikkatle 
mangala döktü. Korkunç bir hı şırtı duyuldu ve buharlar yükseldi. Bu ıslak yanık 
kokusu pek kötüydü. 
Annie odadan çıktıktan sonra Paul son kez dirse ğinin üzerinde do ğrulmayı 
başardı. Mangala baktı. Đçinde küçük, yanık bir kütü ğe benzeyen bir şey 
yüzüyordu. 
Annie Wilkes bir süre sonra geri döndü. Bir şarkı mınldanı-yordu. Paul'ün 
doğrulmasına yardım ederek kapsülleri onun a ğzına tıktı. Paul hemen bunlan 
yuttu. 
Sonra da arkaüstü uzanarak, bu kadını öldürece ğim, diye karannı verdi. 
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Annie, "Haydi, ye," dedi. Sesi sanki uzaklardan gel iyordu. Paul müthi ş bir acı 
duydu. Gözlerini açtı. Kadın yanında oturuyordu. Đlk kez yüzleri aynı hizadaydı. 
Kar şı kar şıyaydılar. Belli belirsiz bir hayretle sonsuz yılla rdan beri ilk kez 
doğrulup oturmu ş oldu ğunu fark etti... Oturuyordu. 
Buna kim aldınr, diye dü şünerek tekrar gözlerini kapattı. Deniz kabarmı ş, 
dalgalar kazıklan örtmü ştü. Sonunda olmu ştu bu. Ama bir daha sefere sular 
çekildikten sonra yeniden yükselmeyebi-lirdi. Onun için şimdi dalgalarla beraber 
sürüklenecek, oturmayı daha sonra dü şünecekti. 
Kadın yine, "Haydi, ye," dedi ve Paul tekrar o acıy ı duydu. Sanki ba şının sol 
tarafında vızıldıyordu bu. Đnleyerek uzakla şmaya çalı ştı. 
"Ye, Paul! Yemek yiyecek kadar kendine gelmelisin. Ya da..." 
Zzzz. Paul'ün kulak memesi sızladı. Kadın kula ğını çekiyordu. "Peki," diye 
homurdandı. "Peki. Kula ğımı koparma..." Kendini zorlayarak gözlerini açtı. Sanki 
gözkapaklanndan birer beton parçası sallanıyordu. K adın ka şı ğı hemen onun a ğzına 
soktu. Sıcak çorba bo ğazından kaydı. Paul bo ğulmamak için bunu yuttu. Sonra 
birdenbire açlı ğını hissetti. Sanki bu ilk ka şık dolusu çorba midesini dü ştü ğü 
uyu şukluktan kurtarmı ştı. Çorbanın geri kalanını kadının verdi ği hızla içti. Ama 
ağzını şıpırdatarak çorbayı yutarken doyaca ğına büsbütün acıktı. 
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Annie'nin dumanlar tüten, tehlikeli görünü şlü mangalı çıkardı ğını ve daha sonra 
alı şveri ş arabasına benzeyen bir şey getirdi ğini hayal meyal hatırlıyordu. Bu 
durum onu şaşırtmamı ş, meraklan-dırmı ştı da. Ne de olsa burada konuktu. 
Mangallar, el arabalan. Belki de yann park sayacı y a da bir nükleer ba şlık. 
Eğlenceli bir evde konuk oldu ğun zaman kahkahalann ardı arkası kesilmezdi. 
Daha sonra dalıp gitmi şti. Ama artık alı şveri ş arabası sandı ğın şeyin yan 
kapatılmı ş tekerlekli bir sandalye oldu ğunu görüyordu. Şimdi bunda oturuyordu. 
Destekli bacaklanm öne do ğru uzatmı ştı. Kalça kısmı iyice şi şmiş gibiydi. Bu 
yeni durumdan hiç memnun de ğildi. Çok rahatsızdı. 
Ben kendimden geçti ğim zaman bu iskemleye yerle ştirmi ş, diye dü şündü. Beni 
kaldırmı ş. Bu a ğır gövdemi. Tannm, bu kadın çok kuvvetli olmalı. 
Annie, " Đşte bitti," dedi. "Çorbayı böyle i ştahla içmen beni sevindirdi, Paul. 
Đyile şece ğine inanıyorum. Tabii eskisi gibi olacaksın diyemey ece ğiz. Yepyeni. Ne 
yazık ki, bu imkânsız. Ama o tür... o tür... anla şmazlıklar olmazsa çabucak 
iyile şece ğinden emindi. Şimdi bu pis yata ğının çar şafını de ği ştirece ğim. Ondan 
sonra da üzerindeki pis şeyleri. Sancın olmazsa ve kendini yine de aç 
hissedersen sana kızarmı ş ekmek verece ğim." 
Paul uysalca, "Te şekkür ederim, Annie," dedi ve gırtla ğın, diye dü şündü. Sonra 
dudaklannı yalayarak bir tek kez, "Tannm," deme fır satını verece ğim. Ama sadece 
bir tek defa. Annie! Bir tek defa! 
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Paul dört saat sonra yine yata ğındaydı ve bir tek Novril için bütün kitaplannı 
yakmaya da razıydı. Oturdu ğu sırada canı hiç yanmamı ştı. Tabii kanında o sırada 
Prusya Ordusunun yansını uyutacak kadar ilaç vardı.  Ama şimdi belinden a şağısını 
anlar sarmı ş gibi geliyordu. 
Paul haykırdı. Hem de çok yüksek sesle. Galiba besi nin yara-n olmu ştu. O 
karanlık sisten kurtuldu ğundan beri hiç böyle avaz avaz ba ğırmamı ştı. 
Kadının dı şanda, kapının önünde uzun süre durdu ğunu sezdi. Herhalde hareketsiz 
kalmı ş, bo ş gözlerle kapının tokma ğına ya da elindeki çizgilere bakıyordu. Neden 
sonra içeri girdi. 
"Al." Yazara ilacı uzattı. Bu kez iki kapsül getirm i şti. 
Paul kapsülleri yuttu. Barda ğın sallanmaması için kadının bile ğini tutuyordu. 
Annie aya ğa kalktı. "Sana kentten iki hediye aldım." 
Paul karganınkini andıran bir sesle, "Öyle mi?" ded i. 
Annie çelikten yapılmı ş ayak destekleri öne do ğru uzanmı ş olan tekerlekli 
sandalyeyi i şaret etti. Kö şede duruyordu. " Đkinci hediyeni de yann gösterece ğim. 
Haydi artık uyu, Paul." 
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Ama Paul uzun bir süre uyuyamadı. Uyu şturucunun etkisiyle sersem sersem içine 
düştü ğü durumu dü şündü. Bunu yapmak daha kolaydı şimdi. Yarattı ğı, sonra da 
ortadan kaldırdı ğı romanı dü şünmekten daha kolay. 
Şeyler... Parçalar... Bunlan yama i şi örtü yaparmı ş gibi bir a-raya 
getirebilirdi. 
Komşulardan kilometrelerce uzaktayız. Annie kom şulann onu sevmediklerini 
söyledi. En yakındakilerin adı neydi? Boynton. Hayı r. Rodyman. Tamam, buldum. 
Rodyman. Kentten ne kadar uzaktayız acaba? Çok uzak  oldu ğumuzu sanmıyorum. Çapı 
yirmi iki kilometre kadar küçük ya da altmı ş sekiz kilometre kadar büyük bir 
dairenin içindeyim. Annie Wilkes'm evi de burada. R odymanTann-ki de. Ne kadar 
küçük olursa olsun. Sidewinder kenti de... 
Ya benim arabam? Camarro'm da bu dairenin içinde bi r yerde. Polis arabamı buldu 
mu? 
Hayır, sanmıyorum. Ben tanınmı ş biriyim. Arabamı bulsalar-dı, kayıtlardaki adımı 
görürlerdi. Basit bir ara ştırma sonucu Boul-der'de oldu ğumu, sonra da birdenbire 
ortadan kayboldu ğumu ö ğrenirlerdi. Parçalanan, bombo ş arabam bir ara ştırma 
yapılmasına yol açardı. Gazetelerde, televizyonda o laydan söz edilirdi. 
Ama Annie televizyonda haberleri izlemiyor. Radyoyu  ise hiç dinlemiyor. Tabii 
kulaklı ğı varsa o ba şka. Kimseye telefon etti ği de yok. 
Bütün bunlar o Sherlock Holmes hikâyesindeki köpe ğe benziyor. Şu havlamayan 
köpe ğe... Arabamın bulunmadı ğını biliyorum. Çünkü polisler buraya gelmediler. 
Otomobilimi bulsalardı bu haya- 
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li dairenin içinde ya şayan herkesle konu şurlardı. Öyle de ğil mi? Böyle bir 
dairenin içinde kaç ki şi olabilir? Batı Yamacın yukansma yakın bir yerde? 
Rodyman'lar, Annie Wilkes ve ba şka on, on iki ki şi daha. Öyle mi? 
Tabii arabamın bulunmamı ş olması bu durumun de ği şmeyeceği anlamına gelmez. 
Hiçbir zaman bulunmayaca ğı anlamına. 
Paul'ün o müthi ş hayal gücü i şi ele aldı. Polis uzun boylu, so ğuk tavırlı ama 
yakı şıklı bir adamdı. Belki favorileri yönetmelikte beli rtilenden biraz daha 
uzundu. Sorguya çekilen kimsenin çift hayalini göre ceği koyu renk camlı bir 
gözlük takmı ştı. Orta Batı'ya özgü lehçeyle konu şuyordu. 
"Humbugagy Da ğının yamacının ortalarında devrilmi ş olan bir araba bulduk. Paul 
Sheldon adında tamnmı ş bir yazara aitmi ş. Kanepelerde ve panelde biraz kan var. 
Ama onu bulamadık. Herhalde sürünerek arabadan çıkt ı. Ve hatta belki de sersem 
sersem uzakla ştı..." 
Paul, i şte bu çok komik, diye dü şündü. Şu bacaklanmın haline bak. Tabii polis ne 
tür yaralar aldı ğımı bilemez. Sadece arabada olmadı ğım için oradan biraz 
uzakla şacak kadar güç bulabildi ğimi dü şünürler... Ama kaçınlmı ş oldu ğum 
akıllanna bile gelmez. Hiç olmazsa ba şlangıçta. Belki de sonuna kadar. 



"Fırtına günü yolda biriyle kar şıla ştınız mı, bayan? Hatırlıyor musunuz? Kırk 
iki ya şında, uzun boylu, açık kumral saçlı biri. Arkasında  kareli bir flanel 
gömlek, bir anorak ve aya ğında da kot pantolon olabilir. Bir kaza geçirmi ş gibi 
gözüken biri? Hatta belki kim oldu ğunu bile bilmiyordu..." 
Paul kendi kendine, Annie polise mutfakta kahve ikr am eder, dedi. Aradaki bütün 
kapılan da kapatır. Đnlersem sesimin duyulmaması için. 
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"Ah, hayır, memur bey... bir tek ki şiye bile rastlamadım. Aslında Tony Robert 
bana o kötü fırtınanın güneye do ğru gitmedi ğini ¦ söyler söylemez mümkün oldu ğu 
kadar çabuk eve döndüm." 
 
Polis fincanı bırakarak aya ğa kalkar. "Bu tarife uyan birini görürseniz bize 
elinizden geldi ği kadar çabuk haber verece ğinizi umarım, bayan. O çok ünlü biri, 
People dergisinde resimleri çıktı. Ba şka dergilerde de." 
"Tabii haber veririm, memur bey." 
Ve tabii polis çıkar gider. 
Paul, belki de böyle bir şey çoktan oldu, diye geçirdi aklından. Ama ben fark  
etmedim. Belki de hayali polisimin benzeri ya da be nzerleri ben uyu şturucunun 
etkisiyle kendimden geçti ğim bir sırada Annie'yle konu şmaya geldiler. Tann da 
biliyor ya ço ğu zaman kendinden geçmi ş halde yatıyorum. 
Ama hayır. Böyle bir şey oldu ğunu sanmıyorum. Ben Koko-mo'dan Joe Blow de ğilim. 
Buradan geçen sıradan biri. Đlk romanım en çok satan kitaplar listesine girdi ği 
zaman People dergisinde resimlerim çıktı. Đlk bo şanmam sırasında da Us 
dergisinde. Bir pazar günü Walter Scott "Ki şiler Geçidi" kö şesinde benden söz 
etti. Hayır. Herhalde ara ştırma yapılmı ş, sorular sorulmu ştur. Belki telefonla. 
Belki polisler tarafından. Ünlü biri bir yazar gibi  yan tanınan bir ki şi ortadan 
kayboldu ğu zaman hemen ara ştırma ba şlar. 
Ah, seninki sadece tahmin, o ğlum. 
Belki tahmin. Belki tümdengelim. Her iki durumda da  burada yatıp hiçbir şey 
yapmamaktan çok daha iyi. Ya korkuluklar? 
Paul hatırlamaya çalı ştıysa da ba şaramadı. Sadece sigaraya uzandı ğını ve gökle 
topra ğın birdenbire şaşılacak bir biçimde yer de ği ştirdiklerini anımsıyordu. 
Bunu karanlık izlemi şti. Ama tümdengelim ya da tahminler, yolun kenannda  
korkuluk olmadı ğına 
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inanmasını kolayla ştmyordu. Ezilmi ş, parçalanmı ş korkuluklar yol i şçilerinin 
durumu hemen kavramalarına yol açardı. 
O halde gerçekten ne oldu? 
Yamacın fazla dik olmadı ğı bir yerde arabanın kontrolünü kaybetmi şti. Otomobil 
de takla atmı ştı. Uçurum daha dik olsaydı mutlaka korkuluklar bul unurdu. Daha 
dik olsaydı Annie Wilkes bana eri şmekte zorluk çekerdi. Ya da hiç ba şaramazdı. 
Hele beni kendi ba şına sürükleye sürükleye yola hiç çıkaramazdı. 
Öyleyse... arabam şimdi nerede? Karların altında olmalı... 
Paul kolunu gözlerine bastırdı ve iki saat önce kaz a geçirdi ği yere do ğru 
kasabadan bir kar temizleme aracının geldi ğini görür gibi oldu. O günün sonunda, 
şiddetli karda turuncu bir lekeye benziyordu araç. S ürücüsü iyice sannıp 
sarmalanmı ş, ba şına eski tip frenci kasketi giymi şti. Mavili beyazlı yastık 
kılıfı kuma şından yapılmı ştı kasket. Sa ğda, daha sonra derinle şerek uçurum 
halini alacak olan yamaçta Paul Sheldon'un Camarro' su yatıyordu. Oradaki tek 
parlak şey arka çamurlu ğa yapı ştınlmı ş ve rengi solmu ş mavi "Hart'ı Ba şkanlı ğa 
Seçin" yazılı etiketti. Kar temizleme aracını süren  adam arabayı fark etmiyordu. 
Etiketin rengi dikkatini çekmeyecek kadar solmu ştu. Temizleme kanatlan yanlan 
görmesini engelliyorlardı zaten. Aynca karanlık bas mak üzereydi ve sürücü de çok 
yorulmu ştu. Bu son i şi bitirmek ve aracı nöbetçi arkada şına devretmek istiyordu. 
Ondan sonra sıcak bir kahve içecekti. 
Araç yamaca do ğru karlan bulut bulut püskürtüyor, pencerelerine ka dar kara 
batmı ş olan Camarro da iyice gömülüyordu. Daha sonra, ins anın tam kar şısındaki 
şeyler bile hayalmi ş gibi gözüken o fırtınalı alacakaranlıkta nöbetçi s ürücü 
ters yöne do ğru gidiyor ve Camarro büsbütün görünmez oluyordu. 



Paul gözlerini açarak tavana baktı. Orada incecik ç atlaklar 
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vardı, birbirlerine ba ğlı üç W harfi olu şturuyordu. Kara buluttan çıktıktan 
sonra o sonsuz günler boyunca bu çatlaklan görmeye çok alı şmış. Şimdi de 
bakı şlanyla WTeri izliyor ve bu harfle ba şlayan sözcükleri dü şünüyordu. 
Evet. Herhalde her şey böyle oldu. Annie arabam bulunursa olacaklan dü şündü mü 
acaba? Belki dü şünmüştür. Deli o ama aptal oldu ğu anlamına gelmiyor bu. 
Ama "Hızlı Arabalar"ın kopyalan olabilece ği hiç aklına gelmedi. Evet. Ve 
haklıydı da. Romanının kopyası yoktu... 
Gözlerinin önünde havaya yükselen kararmı ş sayfalar, alevler belirdi. O 
çıtırtılan duydu. Burnuna yarattı ğı roman ortadan kalkarken duydu ğu o koku 
geldi. Di şlerini sıkarak bütün bunlan kafasından kovmaya çalı ştı. Canlı 
hayallerin her zaman ho ş olmalan şart de ğildi. 
Evet, romanın kopyasını çıkartırmadın. Ama on yazar dan dokuzu çıkartılırdı. 
Özellikle senin kadar para kazananlar. Misery dizis inden olmayan romanlanndan 
bile bol para alıyordun. Ba şka yazarlar romanlannın kopyalannı çıkartmayı ihmal  
etmezlerdi. Ama kadın bunu dü şünemedi bile. 
Tabii o bir yazar de ğil. 
Ama aptal da sayılmaz. Bunu kabul ediyoruz sanınm. Bence kadın sadece kendiyle 
meşgul. Öyle bir ego'su var ki. Dev bir benlik bu. Rom anımı yakmak ona uygun 
gözüktü. Ama romanın teksir edilmi ş olabilece ği aklına bile gelmedi. Bir teksir 
makinesiyle birkaç doların altüst edebilece ğini. 
Belki Paul'ün vardı ğı di ğer sonuçlar bataklı ğa yapılmı ş evler gibiydi. Ama Annie 
WilkesTa ilgili tahlili ona çok sa ğlam geliyordu. Misery için ara ştırma 
yapmı ştı. Bu yüzden de nevroz ve psikoz konulannda sırada n insanlardan daha çok 
bilgisi vardı. Sınıra gel- 
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miş bir psikoti ğin zaman zaman depresyon geçirdi ğini, sonra da saldırganca bir 
neşe duydu ğunu biliyordu. Bütün bunların altında da o şi şmiş, hastalıklı ego 
gizliydi. Böyle bir insan bütün gözlerin kendisine dikilmi ş oldu ğunu, 
milyonlarca insanın solu ğunu tutarak son sahnesini bekledi ği büyük bir dramda 
başrolü oynadı ğını sanırdı. 
Böyle bir ego bu tür insanın bazı şeyleri dü şünmesini engellerdi. Bu dü şünceler 
önceden tahmin edilebilirdi. Çünkü hepsi de aynı yö nde geli şirdi. Dengesiz 
insandan cisimlere, durumlara ve hastanın kontrol a lanı dı şında kalan kimselere 
doğru. 
Annie Wilkes, "Hızlı Arabalar"m ortadan kaldırılmas ını istemi şti. Bu yüzden de 
romanın sadece bir tek kopyası oldu ğuna inanmı ştı. 
Belki kadına romanın kopyalan oldu ğunu söyleyerek o lanet olasıca eseri 
kurtarabilirdim. O zaman dosyadaki kâ ğıtlan yakmasının bir i şe yaramayaca ğını 
anlardı... Uykuya dalmak üzere oldu ğundan soluklan yava şlamı ştı. Ama sonra 
birdenbire nefesi gırtla ğına takıldı sanki. Gözleri irile şti. Evet, Annie bunun 
bir i şe yaramayaca ğını anlardı. Đşin kontrolü altında olmayan bir alana do ğru 
kaydı ğını kabul ederdi. O zaman egosu yaralanır ve çı ğlık çı ğlı ğa haykı-nrdı. 
"Ben çok çabuk öfkelenirim." 
Annie, "Pis romanımı" ortadan kaldıramayaca ğı gerçe ğiyle kar şı kar şıya gelseydi 
kitabın yerine yaratıcısını yok etmeye karar vermez  miydi? Ne de olsa Paul 
Sheldon'un bir kopyası yok... 
Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Di ğer odada saat çalmaya ba şladı. Kadının tam 
yukandaki odada ayaklannı vura vura ilerledi ğini duydu. Sonra onun tuvalete 
girdi ğini ve sifonu çekti ğini. Annie sonra yine tavanı zangırdatarak yata ğına 
döndü. Yaylar gıcırdadı. 
"Beni bir daha kızdırmayacaksın de ğil mi?" 
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Paul'ün kafası birdenbire delice bir hızla çalı şmaya çabaladı. Bu ucuz tahlilin 
araban açısından ne önemi var? Arabanın ne zaman bu lundu ğu ya da bulunaca ğı 
önemli mi? Senin açıdan ne i şe yarar? 



Karanlıkta, "Bir dakika, bir dakika," diye fısıldad ı. "Acele etme. Biraz yava şla 
bakalım." 
Kolunu tekrar gözlerinin üzerine koydu ve hayalinde  yine koyu renk gözlüklü, 
uzun favorili polisi canlandırdı. "Hum-bugagy Da ğının yamacının ortalannda 
devrilmi ş bir araba bulduk," diyordu. "Ve şey de şey şey de şey..." 
Ama Annie bu kez ona kahve içmesini teklif etmiyord u. Devriye görevlisi evinden 
çıkıp yoldan a şağıya ininceye kadar kendini güvende hissetmeyecekti.  
Mutfakta, arada kapalı iki kapı olmasına ra ğmen polis yine de bir inilti 
duyabilirdi. Konu ğa bol bol uyu şturucu verilmi ş olmasına ra ğmen... 
Annie Wilkes arabam bulunursa ba şının belaya girece ğini biliyor olmalı, öyle 
değil mi? 
"Evet," diye fısıldadı. Bacaklan yine sancımaya ba şlamı ştı ama kapıldı ğı deh şet 
yüzünden bunun pek farkında de ğildi. 
Başı derde girer. Ama beni evine getirdi ği için de ğil, Özellikle evi 
Sidewinder'a yakınsa. Ve ben öyle oldu ğunu sanıyorum. Ona bu yüzden bir madalya 
verir ve "Misery Chastain Hayranlan Kulübümün daimi  üyesi yaparlar. Gerçekten 
böyle bir kulüp vardı ve bundan çok utanıyordu. Sor un şu: Annie beni evine 
getirdi ama bunu kimseye haber vermedi. Yerel canku rtaran servisine telefon 
etmedi. "Ben Annie. Şu Humbugagy Da ğı Yolunda oturan kadın. Burada bir adamca ğız 
var. Zavallı King Kong tarafından kemirilmi ş gibi gözüküyor." Önemli olan, 
Annie'nin bana bol bol uyu şturucu vermi ş 
65 
F:5 
Stephen King 
olması. Aslında onda böyle bir ilacın bulunmaması g erekirdi. Bu maddeye iyice 
alı şmıştım. Annie o ilaçla birlikte çok garip bir tedavi u yguladı. Damardan 
besin vermek için kollanma i ğneler soktu. Bacaklanma, alüminyum koltuk 
değneğinden kesti ği çubuklan taktı. Annie, Denver'daki mahkemede tanı k yerine 
çıkmı ş... Tanık olarak mı? Ah, hayır. Sanık olarak. Her şeyine iddiaya 
girebilirim. 
Gözlerinin önünde yine hayaller belirdi. 
Annie polisin yoldan inerek devriye arabasına do ğru gidi şini izliyordu. Otomobil 
pınl pmldı. Sadece çamurluklann altında kar ve buz parçalan vardı. Kadın kendini 
güvende hissediyordu yine... Ama tam anlamıyla güve nde sayılmazdı. Çünkü 
korkuyordu. Korkuya kapılmı ş bir hayvan gibiydi... Çok korkan bir hayvan gibi. 
Polisler beni bulmak için durmadan çabalayacaklar. Çünkü ben Kokomo'dan Joe Blow 
değilim. Paul Sheldon'um ben. Alnından Misery Chastain 'in fırladı ğı edebiyat 
Zeus'ü. Çöplüklerin sevgilisi ve ucuz kitapçılann t annçası Misery'nin. Belki bir 
süre sonra beni aramaktan vazgeçecekler. Ama belki Rodyman'lardan biri kadının o 
gece kamyonetle evlerinin önünden geçti ğini görmü ştür. Belki de Annie'nin 
" Đhtiyar Bessie" adını taktı ğı cipin arkasında garip bir şeyin oldu ğunu fark 
etmi ştir. Kapitone bir örtüye sanlmı ş, biraz insana benzeyen bir şeyin. 
Rodyman'lar bir şey görmemi ş olsalar bile Annie onlann yine de ba şını derde 
sokmak için bir hikâye uyduracaklannı dü şünür. Rodyman'lar ondan ho şlanıyorlar. 
Polisler tekrar gelebilirler. Ve bu kez Annie'nin k onuğu öyle sessiz sedasız 
yatmayabilir... 
Paul mangaldaki alevler kontrolden çıkmak üzereyken  kadının etrafına nasıl bo ş 
boş baktı ğını anımsadı. Dudaklannı yalayıp durdu ğunu görür gibi oldu. Annie bu 
sefer de bir a şağı bir yukan dola- 
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şacak, yumruklanm sıkıp sıkıp açacaktı. Zaman zaman da misafir yatak odasına, 
bulutlann arasında dalıp gitmi ş olan Paul'e bakacaktı. Arada sırada da, 
"Tannm..." diyecekti. "Tannm..." 
Armie Wilkes güzel tüylü, ender bulunur bir ku şu çalmı ştı. Afrika'dan gelen bir 
kuşu. 
Polis durumu ö ğrendi ği zaman ne olacak? 
Ne olacak? Kadını yine sanık yerine çıkaracaklar ta bii. Den-ver'da. Ama bu kez 
belki de elini kolunu sallayarak salondan çıkıp gid emeyecek. 
Kolunu gözlerinden çekti. Tavanda, sarho ş gibi yalpalayan birbirine ba ğlı W 
harflerine baktı. Gerisini görmek için dirse ğini gözlerine bastırmasına hiç 



gerek yoktu. Annie beni burada bir gün ya da bir ha fta daha tutabilir. Sonra da 
bu ender bulunan ku şu ortadan kaldırmaya karar verir. Bunun için polisi n telefon 
etmesi ya da tekrar kapıya gelmesi yeterli olur. Am a eninde sonunda bunu yapar. 
Vahşi köpekler bir süre-kovalandıklan zaman öldürdükler i avlannı gömmeye 
başlarlar... 
Annie bana iki yerine be ş kapsül verir. Ya da beni yastıkla bo ğar. Belki de 
vuruverir. Herhalde evde bir yerde bir tüfek vardır . Böyle da ğlı yerlerde 
yaşayanlann hepsinin silahı olur. Ve kadın böylece sor unu halleder... 
Hayır... tüfek kullanmaz. Fazla pis bir cinayet olu r bu. Geride bazı kanıtlar 
kalabilir. 
Bütün bunlanp hiçbiri henüz olmadı. Çünkü daha arab amı bulamadılar. Belki beni 
şimdi New York'ta ya da Los Angeles'te an-yorlardır.  Ama Colorado'nun Sidewinder 
Kentinde aradıklan yok. 
Ama bahar gelince... 
W harfleri tavanda yalpalayarak ilerlediler. W'yle başlayan sözcükler de. 
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Paul'ün bacaklanndaki zonklama daha ısrarlı bir hal  almı ştı. Saat tekrar çaldı ğı 
zaman kadın gelecekti. Annie'nin dü şüncelerini yüzünden okumasından korkuyordu. 
Belki suratındaki ifade yazılmayacak kadar korkunç ve kanlı bir hikâyenin 
anahtarlan gibiydi. Paul'ün bakı şları sola kaydı. Duvarda bir takvim asılıydı. 
Üzerinde kızakla tepeden inen bir çocuk resmi vardı . Takvime göre şubat 
ayındaydılar. Ama kendi hesaplanna göre artık martı n ba şlannday-dılar. Tabii bu 
hesaplar do ğruysa. Annie Wilkes takviminin yapra ğını çevirmeyi unutmu ştu. 
Karlann erimesine ve New York plakalı Camarro'nun o rtaya çıkmasına ne kadar 
kaldı? Torpido gözündeki belgelerin arabanın sahibi nin Paul Sheldon oldu ğunu 
açıklamasına? O polisin buraya gelmesine? Ya da Ann ie'nin bunu gazetede 
okumasına? Baharda karlann erimesine ne kadar kaldı ? 
Altı hafta? Be ş? 
O kadar bir ömrüm kalmı ş olabilir, diye dü şünerek titremeye ba şladı. Bacaklan 
iyice uyanmı ştı artık. Annie gelip ona tekrar ilaç verdikten son ra uykuya 
dalabildi ancak. 
23 
Annie ertesi ak şam ona eski yazı makinesini getirdi. Elektrikli yaz ı 
makinelerinin, renkli televizyonun ve dü ğmeli telefonlann henüz bilim-kurgu 
sayıldı ğı günlerden kalma bir büro makinesi. Simsiyahtı. Đki yanındaki cam 
panellerden içindeki lövyeler, kollar, 
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çarklar ve çubuklar gözüküyordu. Kullanılmamaktan d onukla şmış çelik döndürme 
kolu yandan bir otostopçunun ba şparmağı gibi uzanıyordu. Merdane tozluydu. 
Üzerine geçirilmi ş olan sert lastik delik de şikti. Makinenin önünde bir yanm 
daire üzerine marka yazılmı ştı. 
Annie, Paul'ün makineyi görmesi için bir an havaya kaldırdı. Sonra da ıkına 
sıkına makineyi onun bacaklannın arasına yerle ştirdi. 
Paul yazı makinesine bak akaidi. 
Sıntıyor muydu bu? 
Tannm! Gerçekten de sıntıyormu ş gibi duruyordu. 
Her neyse Paul'ün ba şının dertte oldu ğu anla şılıyordu. Makinenin soluk şeridi 
iki renkti. Kırmızı siyah. Yazar böyle şeritler oldu ğunu çoktan unutmu ştu. Ve bu 
şerit onda tatlı bir özlem de uyandırmıyordu. 
"Evet?" Kadın heyecanla gülümsüyordu. "Ne diyorsun? " 
Paul hemen, "Çok ho ş," dedi. "Gerçek bir antika." 
Annie'nin gülümseyi şi donukla ştı. "Ben onu antika diye almadım. Eski bir makine 
bu. Sa ğlam, eski bir makine." 
Paul çabucak durumu idare etmeye çalı ştı. "Ah! Zaten antika yazı makinesi diye 
bir şey olamaz. Dü şünecek olursan bunu anlarsın. Đyi bir yazı makinesi sonsuza 
dek dayanır. Eskiden bürolarda kullanılan bu bebekl er tanktan farksızdır." 
Paul uzanabilseydi makineyi ok şayacaktı. Hatta öpecekti bile. 
Kadının gülümseyi şi yayıldı. Yazarlann kalp atı şlan da biraz yava şladı o zaman. 



"Ben bunu 'Kullanılmı ş Haber' dükkânından aldım. Ne gülünç bir ad de ğil mi? Ama 
dükkânın sahibi Nancy Dartmonger da gülünç bir kadı n zaten." Annie'nin suratı 
biraz asıldı. 
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Ama Paul kadının ona kızmadı ğını anladı. Ya şama içgüdüsünün anlayı ş konusunda 
şaşılacak kadar kestirme yollar buldu ğunu yava ş yava ş ö ğrenmeye ba şlıyordu. Bu 
belki tek ba şına sadece bir içgüdüydü ama etkiliydi de. Gitgide Annie'nin ruh 
halini, durumunu daha iyi kavramaya ba şlıyordu. Kadının tıkırtılannı bozuk bir 
sa-atmi ş gibi dinliyordu. 
"Yalnız gülünç de ğil, kötü bir kadın da! Dartmonger! Aslında soyadını n 'Fahi şe' 
olması gerekir. Đki kez bo şanmış. Ve şimdi de bir barmenle oturuyor. Bu yüzden 
makinenin bir antika oldu ğunu söyledi ğin zaman..." 
Paul, "Makine iyi gözüküyor," dedi. 
Kadın uzun bir süre sesini çıkarmadı. Sonra da bir suçunu itiraf ediyormu ş gibi, 
"N harfi eksik," diye açıkladı. 
"Öyle mi?" 
"Evet. Görüyor musun?" Annie, Paul'ün harflerin olu şturdu ğu yan daireyi ve bo ş 
yeri görebilmesi için makineyi biraz e ğdi. Sanki sa ğlam di şlerle dolu bir a ğızda 
tek azı eksikti. 
"Görüyorum." 
Annie makineyi yerine bıraktı. Yatak hafifçe sallan dı. Paul makinenin yirmi kilo 
kadar oldu ğunu tahmin etti. Ala şımlann, plastiklerin bulunmadı ğı bir ça ğda 
kalmı ştı... Kitaplar için avans olarak altı rakamlı ücret ler ödenmedi ği, filmle 
ilgili ucuz kopyaların basıl-madı ğı, şimdiki ünlü televizyon programlarının 
görülmedi ği, yıldızların votka ya da kredi kartı reklamlarına  çıkmadıklan bir 
çağdan. 
Yazı makinesi Paul'e sırıttı. Ba şına dert açaca ğım, der gibi. 
"Kadın benden kırk be ş dolar istedi. Ama sonra be ş dolar indirdi. N harfi eksik 
oldu ğu için." Annie kurnazca güldü. "Ben aptal de ğilim," der gibi. 
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Paul da gülümsedi. Sular kabarıyor, sancı hafifliyo rdu. Onun için gülebilir ve 
rahatça yatabilirdi. " Đndirdi mi? Yani onunla pazarlık etmedin mi?" 
Annie biraz kurumlu bir tavır takınarak, "Kadına N' nin önemli bir harf oldu ğunu 
söyledim," diye itiraf etti. 
"Aferin sana." Kahretsin! Paul yeni bir şey daha ke şfetmi şti. Đşi kavradın mı 
dalkavukluk etmek çok kolaydı. 
Kadının gülümseyi şi sinsile şti. Yazan tatlı bir sırn payla şmaya davet ediyordu. 
"En sevdi ğim hem şirenin adında iki tane N var." Annie'nin yanaldan i nanılmayacak 
bir biçimde kızardı. Paul, H.Rider Haggard'ın hikây elerindeki tannçalardan 
birinin a ğzının içinde ate ş yakılsaydı sonuç böyle olurdu, diye dü şündü. Tann 
heykeli gece böyle gözükürdü. 
Kadın cilveli cilveli sınttı. "Alaycı sen de!" 
Paul, "Ben alaycı de ğilim," dedi. "Ne münasebet." 
"Ah..." Kadın gözlerini ileriye dikti. Ama bo ş bo ş bakmıyordu. Sevinmi ş, biraz 
şaşırmı ştı. Kafasını toplamaya çalı şıyordu. Paul hu konu şmadan biraz zevk 
alacaktı ama yazı makinesinin a ğırlı ğı bunu engelliyordu. Makine de kadın gibi 
somdu ve hasar görmü ştü. Orada durmu ş eksik di şiyle ona gülüyordu ve ba şını 
belaya sokaca ğını fısıldıyordu. 
Annie, "Tekerlekli sandalye daha pahalıydı," dedi. "Ostomi malzemesi iyice 
pahalandı. Ben şey olahdan beri... Yani..." Susarak ka şlannı çattı. Öksürdü. 
Sonra da Paul'e bakarak gülümsedi. "Ama artık do ğrulup oturmanın zamanı geldi. 
Bu masrafı fazla gördü ğüm yok. Tabii makinede yatarak yazı yazamazsın. Öyl e 
değil mi?" 
"Öyle..." 
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"Bir tahta aldım... uygun boyda kestim... Kâ ğıt da var... Dur, dur!" Annie bir 
genç kız gibi odadan fırladı. 



Paul'la yazı makinesi kar şılıklı kaldılar. Kadın arkasını döner dönmez yazarı n 
gülümsemesi silindi. Ama makine hâlâ gülümsü-yordu.  Paul sonradan, o anda ne 
olaca ğını anlamı ştım, diye dü şünecekti. Yazı makinesinin nasıl sesler 
çıkaraca ğını da tahmin etmi ştim. Sırıtırken bir yandan ördek gibi vaklayacaktı.  
Kadın elinde bir paket kâ ğıt, doksan santim eninde ve yüz yirmi santim boyund a 
bir tahtayla döndü. 
"Bak!" Tahtayı yata ğın yanında iskelete benzeyen ciddi bir konuk gibi b ekleyen 
tekerlekli sandalyenin kol dayanacak yerlerinin üze rine koydu. Paul kendini o 
tahtanın arkasında görür gibi oldu. Oraya hapsolaca ktı. 
Kadın yazı makinesini tahtanın üzerine yerle ştirdi. Kâ ğıt destesini de yanma 
bıraktı. Paul'ün en nefret etti ği o kâ ğıtlardan almı ştı. Sayfalar bir araya 
getirildi ği zaman yazılar kâ ğıdın cinsi yüzünden bulanıkla şıyordu. Annie şimdi 
bir sakat için çalı şma kö şesi yaratıyordu. 
"E, ne diyorsun?" 
"Pek güzel gözüküyor." Paul hayatının bu en büyük y alanını rahatça söyledi. 
Sonra da cevabını pekâlâ bildi ği o soruyu sordu. "Orada ne yazaca ğım dersin?" 
"Ah, ama Paul!" Annie ona döndü. Kızarmı ş yüzünde gözleri ı şıl ısıldı. "Ben bunu 
biliyorum! O makineyi yeni bir roman yazmak için ku llanacaksın. En büyük 
romanını. 'Misery'nin Dönü şü'nü!" 
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24 
"Misery'nin Dönü şü." Paul hiçbir şey hissetmiyordu. Herhalde elini elektrikli 
testereye kaptıran bir adam da kanlan akan kesik bi le ğine hafif bir hayretle 
bakarken onun gibi hiçbir şey hissetmezdi. 
"Evet." Kadının suratı bir projektör gibi ı şıl ısıldı. Güçlü ellerini iki 
göğsünün arasında birbirine kenetlemi şti. "Bu romanı sadece benim için 
yazacaksın, Paul! Seni iyile ştirmemin kar şılı ğı olarak! En yeni Misery romanının 
tek kopyası bende olacak! Ba şkala-n ne kadar isterlerse istesinler elde 
edemeyecekler! Dünyada kimsede bulunmayan bir şeyim olacak. Dü şün, Paul!" 
"Annie, Misery öldü." Ama Paul inanılmayacak bir bi çimde, onu yeniden 
yaşatabilirim, diye dü şünmeye ba şlamı ştı bile. Bu fikir onda bıkkınlıkla kan şık 
bir tiksinti uyandmyordu. Ama hayret de ğil. Ne de olsa, yer silinen bir kovadan 
su içebilen bir adam emre-dildi ği gibi yazı da yazabilirdi. 
Annie dalgın dalgın, "Hayır, ölmedi," diye cevap ve rdi. "Ben... ben sana öyle 
kızdı ğım sırada bile Misery'nin gerçekten ölmemi ş oldu ğunu biliyordum. Onu 
öldürmeyece ğinin farkındaydım. Çünkü sen iyi bir insansın." 
"Öyle mi?" Paul yazı makinesine baktı. Makine ona s ırıttı yine. Ve, "Bakalım iyi 
bir yazar mısın, eski dost," diye fısıldadı. "Bunu anlayaca ğız." 
"Evet!" 
"Annie, tekerlekli sandalyede oturabilece ğimi pek sanmıyorum. Geçen sefer..." 
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"Geçen sefer canın yandı tabii. Ve bu sefer de yana cak. Hatta belki de daha 
fazla. Ama bir gün gelecek, daha az acı duyacaksın.  Hem de yakında. Ama tabii 
sana bu süre çok uzun gelecek. Acın gitgide azalaca k. Daha da azalacak." 
"Annie, bana bir şey söyler misin?" 
"Tabii, hayatım." 
"E ğer senin için bu hikâyeyi yazarsam..." 
"Romanı! Bütün di ğerleri gibi güzel ve kapkalın bir roman. Hatta belk i daha da 
kalın." 
Paul bir an gözlerini yumdu, sonra tekrar açtı. "Pe kâlâ... senin için bu romanı 
yazarsam, burdan gitmeme izin verir misin?" 
Annie'nin yüzünde bir an endi şeli bir ifade belirdi. Sonra onu dikkatle süzdü. 
"Seni sanki burada hapis tutuyormu şum gibi konu ştun, Paul." 
Yazar bir şey söylemeyerek sadece kadına baktı. 
Annie, "Bence romanı bitirdi ğin sırada artık... artık insanlarla tekrar 
kar şıla şmanın verece ği sıkıntıya katlanacak durumda olacaksın," dedi. "D uymak 
istedi ğin bu muydu?" 
"Evet, duymak istedi ğim buydu." 



"Ah, Tanrım! Yazarların pek büyük egoları oldu ğunu duymu ştum. Ama buna 
nankörlü ğün de dahil oldu ğunu bilmiyordum." 
Paul hâlâ kadını süzüyordu. Bir süre sonra Annie ba şını çevirdi. Biraz 
şaşırmı ştı ve sabırsızlanıyordu. Yazar sonunda, "Bütün Mise ry romanları 
gerekecek," diye mırıldandı. "Belki sende o kitapla rdan vardır. Dosyalarım 
yanımda olmadı ğı için o romanlar gerekli." 
"Bende bütün Misery romanları var tabii." Kadın bir  an durduktan sonra ekledi. 
"O dosyalar neyle ilgili?" 
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Paul açıkladı. " Đçlerinde Misery'yle ilgili bütün bilgi var. Karakte rler, 
yerler... Bir, tür dizin bu. Zaman. Tarihle ilgili notlar..." 
Kadının, onu pek dinlemedi ğini fark etti. Annie, yazar olmak isteyenlerin 
büyülenmi ş gibi dinleyecekleri bu meslek sırlarıyla ilgilenme di ğini 
belirtiyordu. 
Paul, tabii neden basit, diye dü şündü. Annie Wilkes mükemmel bir dinleyici. 
Hikâyeleri çok seviyor ama yaratılmasıyla ilgili ay rıntılar onu hiç 
ilgilendirmiyor. Victoria ça ğının kusursuz okuyucu tipi. O dosyalardan, 
dizinlerden söz edilmesini istemiyor. Çünkü Misery ve onun etrafındaki 
karakterler kadın için gerçekten var... 
"Sana o kitapları mutlaka verece ğim. Biraz eski ama olsun. Bu da bir kitabın iyi 
okundu ğunu ve çok sevildi ğini göstermez mi?" 
Yazar, "Evet," dedi. Bu kez yalan söylemesine gerek  yoktu. 
Annie rüyada gibi, "Ciltçilik ö ğrenece ğim..." diye mırıldandı. "Misery'nin 
Dönüşü romanını kendim ciltleyece ğim. Annemin Đncil'i dı şında sahip olaca ğım tek 
gerçek kitap..." 
Paul laf olsun diye, "Çok güzel..." dedi. Midesi bu lanmaya ba şlamı ştı. 
Kadın gülümsedi. "Ben gideyim, sen de dü şünmeye ba şla. Ah, çok heyecan verici 
bir şey bu. Sen de aynı fikirde de ğil misin?" 
"Evet, Annie. Gerçekten aynı fikirdeyim." 
"Yarım saat sonra tavu ğun gö ğsünden bir parça getirece ğim. Patates püresi ve 
bezelye hatta biraz reçel de. Çünkü cici bir çocuk gibi davrandın. A ğn kesici 
ilacını da tam zamanında verece ğim. Hatta bu gece gerekiyorsa bir kapsül daha 
alabilirsin. Uykunu almanı istiyorum. Çünkü yann ça lı şmaya ba şlayacaksın. 
Çalı şırken daha çabuk iyile şece ğinden eminim!" 
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Annie kapıya do ğru gitti. Orada bir an durdu. Sonra da pek garip bi r tavırla 
öpücük gönderdi. 
Kapı Annie'nin arkasında kapandı. Paul, yazı makine sine bakmak istemiyordu. Bir 
süre dayandı, ama sonra bakı şları çaresizce makineye do ğru kaydı. Şimdi konsolun 
üzerinde duruyor ve sırıtıyordu makine. Ona bakmak,  bir i şkence aletini 
seyretmekten farksızdı. Sadece kısa bir süre için k ullanılmayan bir i şkence 
aletine. Baca ğı sıkı ştıran demir çizmeye, vücudu çeki ştirip geren çerçeveye, 
kayı ş askıya. 
"Bence romanı bitirdi ğin sırada artık... artık insanlarla tekrar kar şıla şmanın 
verece ği sıkıntıya katlanacak durumda olacaksın." 
Ah, Annie. Sen ikimiz adına da yalan söylüyorsun. B unu biliyorum. Sen de öyle. 
Gerçe ği gözlerinden okuyordum. 
Paul'ün gözlerinin önünde uzanan kısıtlı sahne son derece kötüydü. Altı haftalık 
ömrüm kaldı. Bu sürede kırık kemiklerin yüzünden ac ı çekecek ve kızlık soyadı 
Carmichael olan Misery Chasta-in'le dostlu ğumu yenileyece ğim. Ondan sonra Annie 
beni alelacele arka bahçeye gömecek. Ya da kalıntıl arımı Misery adlı domuza 
yedirecek. Evet, kapkara korkunç bir dü şünce bu. Ama yine de adil bir davranı ş 
sayılabilir. 
O halde bu romanı yazma, Paul! Kadın öfkelenir. Zat en Annie ayaklı bir 
nitrogliserin şi şesi gibi. Onu şöyle biraz sarsıver. Patlamasını sa ğla. Bu, 
yatakta yatıp acı çekmekten daha iyi olur. 
Paul, tavandaki birbirine ba ğlı W harflerine bakmaya çalı ştı. Ama çok geçmeden 
bakı şları yine yazı makinesine kaydı. Konsolun üzerinde duruyordu; sa ğır, 



dilsiz, kaba bir şeydi. Paul'ün istemedi ği sözlerle dopdoluydu. Ve eksik di şiyle 
sırıtıyordu. 
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Sanki, "Bu sözlerine inandı ğını sanmıyorum, eski dost," diyordu makine. "Canın 
yansa bile yine de ya şamak istiyorsun. Bunun için Misery'yi canlandırman 
gerekiyorsa, onu da yapacaksın. Hiç olmazsa deneyec eksin... Ama bunun için önce 
benimle u ğra şman gerekecek... Ve ben suratından ho şlandı ğımı hiç sanmıyorum." 
Paul bo ğuk bir sesle, "Böylece öde şmiş oluyoruz," dedi. 
Bu kez pencereden dı şarıya ya ğan kara bakmaya çalı ştı. Ama çok geçmeden kendini 
yine makineye bakar buldu. Merakla, tiksintiyle kan şık bir ısrarla bakıyordu. 
Gözlerinin o tarafa ne zaman kaydı ğının farkında bile de ğildi. 
25 
Tekerlekli sandalyeye oturmak Paul'ün canını korktu ğu kadar yakmadı. Bu da iyi 
sayılırdı. Çünkü geçen sefer iskemleden kalktıktan sonra sancısı çok artmı ştı. 
Annie yemek tepsisini konsolun üzerine bıraktı. Son ra da tekerlekli sandalyeyi 
yata ğa iyice yakla ştırdı. Yazann do ğrulmasına yardım etti. Paul'ün kasıklarına 
bir sancı saplandı bir an, ama sonra geçti. Kadın e ğilerek boynunu onun omzuna 
dayadı. Bir at gibi Paul bir an kadının damarının a tı şını hissetti ve duydu ğu 
tiksintiyle yüz hatlan çarpıldı. Annie sa ğ kolunu onun sırtına doladı, solunu da 
kabaetlerinin altına soktu. 
"Ben seni kaldmrken dizlerinden a şağısını oynatmamaya çalı ş," dedi. Sonra onu 
sandalyeye kaydınverdi. Bunu bir kitabı raftaki yer ine koyuyormu ş gibi 
kolaylıkla yaptı. Evet, güçlüydü Annie. 
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Paul'ün sa ğlı ğı yerinde bile olsaydı, kadınla yapaca ğı dövü şten yine de ba şarılı 
çıkamazdı. 
Annie tahtayı onun önüne yerle ştirdi. "Bak, nasıl da uydu." Yeme ği almak için 
konsola do ğru gitti. 
"Annie?" 
"Efendim?" 
"O makineyi döndürür müsün? Duvara do ğru." 
Kadının ka şları çatıldı. "Neden öyle yapmamı istiyorsun?" 
Paul kendi kendine, çünkü bütün gece sırıtmasını is temiyorum, dedi. Sonra da 
mırıldandı. "Eski bir batıl inancımla ilgili bu. Ya zıya ba şlamadan önce makinemi 
mutlaka duvara çeviririm." Bir an durdu. "Hatta yaz ı yazarken de her gece böyle 
yaparım," diye ekledi. 
Kadın, "Ah," dedi. '"Bir çatla ğa basarsan, annenin belkemi ği kınlır,' lafı gibi 
bir şey bu. Ben mümkün oldu ğu kadar çatlaklara basmamaya çalı şırım." Yazı 
makinesini çevirdi. Şimdi bu duvara do ğru sırıtıyordu. "Oldu mu?" 
"Çok iyi oldu." 
"Ne çocuksun!" Kadın yakla şarak Paul'e yeme ğini yedirmeye ba şladı. 
26 
Rüyasında Annie Wilkes'i görüyordu. Kadın bir sulta nın sara-ymdaydı. Şi şelerden 
cinler periler çıkarıyor, sonra da sihirli halıyla uçuyordu. Saçları 
havalanıyordu uçarken. Gözleri gemisiyle buz- 
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dağlannm yanından geçen bir kaptanınki gibi parlak ve keskin bakı şlıydı. Paul 
halı önünden geçerken ye şilli ve beyazlı oldu ğunu görüyordu. Colorado araba 
plakaları gibi. 
Annie, "Vaktiyle..." diye sesleniyordu. "Bir varmı ş bir yokmu ş... Bu olay 
büyükbabamın dedesi çocukken olmu ş... Yoksul bir çocu ğun masalı. Birinden 
duydum... Vaktiyle... Bir zamanlar..." 
27 
Paul uyandı ğı zaman Annie'nin kendisini sarstı ğını fark etti. Parlak sabah 
güneşinin ı şıklan cama vuruyordu. Kar dinmi şti. 
"Kalk artık, uykucu!" Annie şarkı söyler gibi konu şuyordu. "Sana yo ğurt ve güzel 
bir lop yumurta getirdim. Ondan sonra da romanına b aşlayacaksın." 



Paul kadının heyecan dolu suratına bakarken garip, yeni bir duyguya kapıldı. 
Umuttu bu. Rüyasında Annie Wilkes'i Şehrazat rolünde görmü ştü. O kaskatı som 
vücuduna saydam kuma ştan yapılmı ş bir entari giymi şti. Kocaman ayaklannda da 
burunlan kıvnk pembe payetli terlikler vardı. Sihir li halıyla uçarken en güzel 
masal-lann kapılannı açan o büyülü sözleri tekrarla mıştı. Ama Şehrazat Annie 
değil, diye dü şündü. Benim. Annie'nin hayvanca içgüdüleri beni öld ürmesi için 
onu ne kadar çok ve sık dürterse dürtsün romanın na sıl sona erdi ğini 
öğrenmedikçe bunu yapmak istemez. Yaz-dıklanm yeterin ce iyi olursa... 
Yani o zaman elime ya şamak için bir fırsat geçmez mi? 
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Paul kadının omzunun üzerinden ileriye do ğru baktı ve onun kendisini 
uyandırmadan önce yazı makinesini döndürmü ş oldu ğunu gördü. Makine Paul'e eksik 
di şiyle gülüyor, "Ummak ve çabalamak soylu bir şeydir," diyordu. "Ama sonunda 
önemli olan felakettir." 
28 
Annie onu pencereye götürdü. Ve haftalardan beri il k kez güne ş ı şınlan Paul'ü 
aydınlattı. Yatakta yata yata bazı yerleri tahri ş olan irin rengi cildi ona zevk 
ve minnetini fısıldıyormu ş gibi geldi. Camlann kenan buz tutmu ştu. Elini 
uzattı ğı zaman so ğuğu hissetti. Bu onu hem canlandırdı, hem de özlem uy andırdı. 
Tıpkı eski bir dosttan gelen bir pusula gibi. 
Haftalardan beri ilk olarak odasındaki hiç de ği şmeyen aynntı-lardan ba şka şeyler 
görüyordu. O haftalar yıllar gibi gelmi ş, odada hep aynı şeyleri seyretmi şti. 
Mavi duvar kâ ğıdı, Paris'teki Zafer Takının foto ğrafı, kıza ğıyla yamaçtan kayan 
çocu ğun simgeledi ği upuzun şubat ayı. Ocak ayı yerini şubata her bırakı şında bu 
çocu ğun suratını ve yün takkesini hatırlayaca ğım, diye dü şünüyordu. Daha elli 
yıl ya şasam bile. 
Paul şimdi önünde uzanan bu yeni dünyayı heyecanla seyred iyordu. Çocuklu ğunda 
ilk gördü ğü film olan "Bambi"yi seyretti ği gibi. 
Ufuk yakındı. Kayalık da ğlannda her zaman öyleydi zaten. Çünkü dik kayalar 
manzarayı sınırlıyordu. Gökyüzü sabahın bu erken sa atinde masmaviydi. Bir tek 
bulut bile yoktu. Yemye şil a ğaç- 
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landan olu şan bir halı en yakındaki da ğın yamacına tırmanıyordu. Evle orman 
arasında hemen hemen yetmi ş dönümlük bir uzaklık vardı. Dümdüz uzanan kar 
ı şıldıyordu. Kann altındaki topraklar i şlenmi ş miydi yoksa orası kırlık mıydı, 
belli de ğildi. Açıklıkta bir tek bina görülüyordu. Kırmızıya  boyalı güzel bir 
ahır. Kadın hay-vanlanndan söz etti ği ya da pencerenin önünden geçti ği zaman 
Paul onun bir çocu ğun okudu ğu hortlak kitabında resmi olan yıkık dökük bir yere  
gitti ğini sanmı ştı. Oysa bu beyaz süslü, koyu kırmızı güzel bir bin a hali vakti 
yerinde bir toprak sahibinin be ş arabalık garajına benziyordu. Kapının önünde 
bir cip vardı. Be ş yılhjctı belki, ama bakımlı oldu ğu belliydi. Bir yana bir 
saban bırakılmı ştı. Kadının onu cipe ba ğladı ğı anla şılıyordu. Yalnız ya şayan ve 
ona yardım edecek kom şulan olmayan bir kadın için çok uygun bir araçtı bu . Bahçe 
yolundaki karlar da düzgünce temizlenmi şti. Ama Paul bulundu ğu yerden karayolunu 
göremiyor, evin kö şesi engel oluyordu. 
"Ahmma hayran oldu ğun anla şılıyor, Paul." 
Yazar irkilerek ba şını döndürdü. Dü şünmeden yaptı ğı bu hızlı hareket yüzünden 
bacaklanna sancı saplandı yine. Sonra a ğır a ğır geçti. 
Kadın tepsiyle yiyecek getirmi şti. Yumu şak besinler. Hasta için uygun 
yiyecekler... Ama Paul onlan görür görmez midesi gu ruldamaya ba şladı. Kadın ona 
doğru gelirken aya ğına krep tabanlı beyaz ayakkabılar giymi ş oldu ğunu fark etti. 
"Evet," dedi. "Bina çok güzel." 
Annie tahtayı kol yerlerinin üzerine yerle ştirdi. Tepsiyi de tahtanın üstüne 
koydu. Bir iskemle çekerek yanına oturdu. Yazar yem eğini yerken onu seyretmeye 
başladı. 
"Bazı şeyleri yapmak şart, Paul. Annem, 'Güzel insan güzel i ş yapar,' derdi. 
Ahin daima temiz tutuyorum. Çünkü öyle yapmaz- 
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sam komşular dedikoduya ba şlarlar. Hep bana zarar vermek ya da iftira atmak iç in 
fırsat kolluyorlar zaten. Onun için de her şeye özen gösteriyorum. Görünü ş her 
zaman çok önemlidir. Aslında ahin temiz tutmak o ka dar zor de ğil. Tabii i şleri 
ihmal etmezsen. Damın kar yüzünden çökmesini önleme k en 'zorcası'." 
Paul sessizce, en zorcası diye tekrarladı. Bunu da 'Annie Wilkes Sözlü ğü' için 
hatırlamaya çalı ş. Tabii anılarını yazma fırsatı bulursan. "Pis köpe k"i de 
unutma. Annesinin tekerlemelerini de. Tabii daha ba şka şeyler de söyleyecek... 
"Ama iki yıl önce Bili Havershal dama ısıtma çubukl an koydu. Kolu indirdin mi 
çubuklar kızıyor ve karlar eriyor. Bu yıl onları pe k kullanmayaca ğım sanırım. 
Baksana karlar kendi kendine erimeye ba şladı bile." 
Paul çatalla yumurta almı ş, a ğzına götürüyordu. Birdenbire duraklayarak ahıra 
baktı. Saçaktan buzlar sarkıyordu. Şimdi buzların ucundan sular damlamaya 
başlamı ştı. Çabuk çabuk. Her damla duvann dibindeki buzdan olu şan dar kanala 
düşerken ı şıldıyordu. 
"Isı yükseldi. Oysa daha saat dokuz bile de ğil." Annie ne şeyle gevezelik ederken 
Paul, Camarro'nun arka tamponunun karlann arasından  gözüktü ğünü hayal etti. 
Güneşte pmldıyordu. "Tabii hava böyle devam edecek de ğil. Daha önümüzde iki üç 
soğuk dalgası var. Hatta belki yine şiddetli bir fırtına çıkabilir. Ama bahar 
geliyor, Paul. Ve annem her zaman, 'Bahar umudu, ce nnete gidece ğini ummak 
gibidir,' derdi." 
Paul yumurtayı yemeden çatalı taba ğa bıraktı. 
"O son lokmayı istemiyor musun? Doydun mu?" 
Paul, "Doydum..." diye cevap verirken gözlerinin ön ünde bir sahne canlandı. 
Rodyman'lar arabayla Sidewinder'dan dönüyorlardı. P arlak bir ı şık Bayan 
Rodyman'ın gözlerini alıyor, kadın yüzü- 
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nü buru şturarak elini kaldınyordu. "Oradaki de nedir, Ham?. .. Bana 'Deli misin?' 
deme, a şağıda bir şey var! Yansıyan ı şık neredeyse gözlerimi kör edecekti! Geri 
git. A şağıya bakmak istiyorum." 
Annie, "Öyleyse tepsiyi alayım," dedi. "Sen de roma na ba şlarsın." Pek dostça bir 
tavırla baktı. "Ne kadar heyecanlı oldu ğumu sana anlatamam, Paul." Odadan çıktı. 
Paul tekerlekli sandalyede oturuyor ve saçaktaki bu zlardan damlayan sulan 
seyrediyordu. 
29 
Kadın geri gelerek yazı makinesiyle kâ ğıt destesini tahtanın üzerine koydu. 
Paul, "Bulabilirsen ba şka tür kâ ğıt istiyorum," dedi. 
Annie selofana sanlı kâ ğıtlara vurdu. "O kâ ğıtlar bunlardan farklı mı? Ama bu 
paket hepsinden de pahalıydı! Kâ ğıt Pazanna girdi ğim zaman, 'En pahalısı olsun,' 
dedi." 
Annen sana en pahalının her zaman 'en iyi' olmadı ğını söylemedi mi?" 
Annie'nin suratı asıldı. Kendini savunma iste ğinin yerini öfke aldı. Paul bunu 
müthi ş bir gazabın izleyece ğini tahmin etti. 
"Hayır, söylemedi. Annem bana sadece, 'Ucuz mal, kö tü maldır'" dedi, Bay Ukala!" 
Paul kadının içindeki iklimin Orta Batı bölgesindek i gibi oldu ğunu ke şfetmi şti. 
Đçi kasırga ve hortum doluydu kadının. Paul bir çift çi olsaydı ve gökyüzünde 
Annie'nin suratındakileri görseydi, 
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hemen ailesini toplayarak onları kasırga sı ğına ğına indirirdi. Kadının alnı 
bembeyaz kesilmi şti. Burun kanatlan, yangın kokusu alan bir hayvanın kiler gibi 
kabarıp kabarıp kısılıyordu. Ellerini yumruk yapıyo r, sonra da açıyordu. Sanki 
havayı parmaklarının arasına alarak eziyormu ş gibi. 
Paul'ün kadına olan ihtiyacı ve savunmasızlı ğı ona, gerile, diye haykırıyordu. 
Vakit varken onu yatı ştırmaya çalı ş. Tabii e ğer vakit gerçekten varsa.. Rider 
Haggard'in hikâyelerindeki kabileler bir tanrı öfke lendi ği zaman onu yatı ştırmak 
için birini kurban ederlerdi... 
Ama Paul'ün ba şka bir yanı, daha hesaplı ve cesur yanı ona, kadın öfkeden 
çıldırdı ğı zaman korkar ve onu yatı ştırmaya çalı şırsan behrazat rolünü ba şanyla 
oynayamazsın, diye anımsatıyordu. Annit yi yatı ştırmaya çalı şırsa kadın büsbütün 



azıtacaktı. Paul'ün o cesur yanı şöyle bir mantık yürütüyordu. Sende çok 
istedi ği bir şey olmasaydı hemen hastaneye götürürdü. Ya da daha sonra Rody-
man'lara kar şı korunmak için öldürürdü. Çünkü Annie'nin dünyası Rodyman'larla 
dolu. Ona sorarsan her a ğacın arkasında bir Rody-man gizli. Ve e ğer bu cadıya 
şimdi boyun e ğdiremezsen bu i şi bir daha yapamazsın, c ğlum Paulie. 
Kadın daha :ık sık soluk almaya ba şlamı ştı. Yumruklarını sıkıp açma temposu da 
hızlanmı ştı. Paul bir an sonra ona söz geçire-meyece ğini anladı. 
Cesaretinin son kalıntılarını bir araya toplayarak,  "Bundan vazgeçsen iyi olur," 
dedi. Hem sert, hem de umursamaz bir tavırla konu şabilmek için bütün gücünü 
kullanmı ştı. "Öfkelenmek hiçbir şeyi de ği ştirmez." 
Kadın tokat yemi ş gibi donakaldı. Paul'e baktı. Yaralanmı şca-sına. 
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Paul sabırla, "Annie," dedi. "Bu o kadar önemli bir  şey de ğil." 
Kadın, "Bu bir oyun," diye homurdandı. "Kitabımı ya zmak istemiyorsun. Romana 
başlamamak için bahaneler buluyorsun. Ama ben ba şlayaca ğını biliyorum. Ah, 
Tanrım! Ama ben ba şlayaca ğını biliyordum. Ah, Tanrım! Ama bunun bir yaran 
olmayacak. Bu..." 
Paul onun sözünü kesti. "Saçmalama. Sana romana ba şlayaca ğım, dedim mi?" 
"Hayır... Hayır ama..." 
"Tabii ya. Çünkü ba şlayaca ğım. Buraya gelirsen sana sorunun ne oldu ğunu 
açıklanm. Lütfen şu Webster kavanozunu getir." 
"Neyi, neyi?" 
Paul, " Đçinde kalemlerin durdu ğu küçük kavanozu," dedi. "Gazetelerde bazen 
onlardan Webster'in Kavanozu diye söz ederler. Dani el Webster'e kinaye." Bu 
yalanı oracıkta uydurmu ştu. Ama sözlerinin etkisi tam istedi ği gibi oldu. 
Annie'nin aklı büsbütün ka-n ştı. Sanki hiçbir bilgisi olmayan bir uzmanlar 
dünyasında kaybolmu ştu. Şaşkınlı ğı öfkesini yaygınla ştırdı, böylece şiddetini 
azalttı. Annie artık kızmaya hakkı olup olmadı ğını bile bilmiyordu. 
Đçinde tükenmez ve kur şunkalemler bulunan küçük vazoyu getirdi, tahtanın ü zerine 
çarparak bıraktı. Paul, kahretsin, diye dü şündü. Ben kazandım!.. Hayır, bu do ğru 
değil... Misery kazandı... Hayır, bu da do ğru sayılmaz. Kazanan Şehrazat. O 
kazandı. 
Kadın huysuzca, "Ee?" diye söylendi. 
"Bak şimdi." 
Paul kâ ğıt paketini açarak bir yaprak aldı. Yeni açılmı ş bir kur şunkalemle 
üzerine bir çizgi çizdi. Sonra tükenmezle buna para lel bir çizgi daha yaptı. 
Başparmağını kâ ğıdın hafif kabanklıklar olan yüzeyine sürdü. Đki çizgi de 
yayılıp bozuldu. Kur şunkalemle çizilen daha da fazla. 
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"Görüyor musun?" 
"Evet, ne olmu ş?" 
Paul, " Şeridin mürekkebi daha da bula şır," diye açıkladı. 
"Kur şunkalem kadar de ğil ama tükenmezden daha fazla." 
"Yani sen oturup her sayfayı ba şparmağınla ovu şturacak mısın?" 
"Sayfalan üst üste koyaca ğım, birbirlerine sürünecekler. Birkaç hafta, hatta 
birkaç gün sonra harfler iyice bulanıkla şacak... Ve insan bir roman yazarken 
baştaki sayfalan sık sık kan ştınr. Bir ada ya da tarihe bakmak için. Tannm, 
Annie, bu i şde ilk ö ğrendi ğin şeylerden biri de bu kâ ğıt sorunudur. Editörler bu 
tip kâ ğıtlara yazılmı ş olan eserler okumaktan nefret ederler. El yazısıyl a 
yazılmı ş eserleri okumak kadar hem de." 
"Böyle söyleme! Ondan böyle söz etmen hiç ho şuma gitmiyor." 
Paul gerçek bir hayretle kadına baktı. "Neden söz e tmem?" 
"Yaptı ğın şeyden 'i şi' diye söz ederek Tann'nın sana verdi ği yetene ği 
çarpıtıyorsun. Đşte ben bundan nefret ediyorum." 
"Üzgünüm." 
Kadın sert sert, "Üzülmen gerekir," dedi. "Bu kendi nden fahi şe diye söz etmenden 
farksız." 
Paul ani bir öfkeyle, hayır, Annie, diye dü şündü. Ben bir fahi şe de ğilim. "Hızlı 
Arabalar"ı da kendimi satmak istemedi ğim için yazdım. O lanet olasıca Misery 



adlı kanyı da o yüzden öldürdüm. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Fahi şelikten 
kurtulmamı kutlamak için Batı Kıyısına gidiyorum. K aza yaptı ğım zaman beni 
arabadan çıkardın ve buraya hapsettin. Şimdi beni yeniden fahi şeli ğe zorlu-
yorsun. " Đki dolar normali. Dört dolara ne istersen!" Arada s ırada gözlerinde 
kafanın bir parçasının gerçe ği kavradı ğını belirten bir 
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ifade görüyorum. Bir jüri akli dengesizlik yüzünden  seni serbest bırakmaya karar 
verebilir. Ama ben asla, Annie. Bu çocuk bunu yapma yacak. 
Paul, " Đyi bir nokta," dedi. " Şimdi kâ ğıt konusuna dönelim..." 
Annie somurtarak, "O pis kâ ğıtlardan alaca ğım," diye homurdandı. "Bana ne 
istedi ğini söyle, hemen alınm." 
"Senin tarafından oldu ğumu anladı ğın sürece..." 
"Beni güldürme. Annem öldü ğünden beri kimse benden yana de ğil. Ve o öleli yirmi 
yıl oldu." 
Paul, "O halde istedi ğine inan," dedi. "Beni kurtardı ğın için sana minnet 
duyuyorum. Ama buna inanmayacak kadar güvensizlik d uyuyorsan o da senin 
sorunun." 
Dikkatle kadını süzüyordu. Annie'nin gözlerinde yin e o kararsızca ifadenin 
belirip kayboldu ğunu fark etti. Ona inanmak istiyordu kadın. Paul iç inden, iyi, 
dedi. Çok iyi... Sonra da elinden geldi ğince içten bir tavır takınırken kadının 
boğazına bir cam parçası batırdı ğını dü şledi. Annie'nin çılgın beynini besleyen 
bütün o kanı akıtacak ve bu i şe bir son verecekti. 
"Hiç olmazsa benim romandan yana oldu ğuma inanabilirsin. Onu ciltleyece ğini 
söyledin. Yani daktiloyla yazılan kopyayı ciltleyec eksin sanınm? Dosyayı?" 
"Evet, tabii." 
Paul için için, ah, tabii ya, dedi. Romanı bir matb aacıya götü-rürsen sana bazı 
sorular sorabilirler. Belki kitap ve yayın dünyası konusunda bilgin yok ama o 
kadar safdil de de ğilsin. Paul Sheldon ortadan kayboldu. Ve matbaacı k endisine 
Paul Sheldon'un en ünlü kahramanlanyla ilgili roman  boyu bir yazı getirildi ğini 
hatırlayabilir. Hem de tam yazann kayboldu ğu sırada. Öyle de ğil mi? Tabii 
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adam ona verilen sipari şi de unutmaz. O garip sipari şi. "Sadece bir tek kitap 
istiyorum..." 
Sadece bir tek. 
"Kadın nasıl biri miydi, memur bey? Şey... îriyanydı H. Rider Haggard'm 
hikâyelerinde ta ştan yapılmı ş tanrıçalara benziyordu. Bir dakika, dosyada adı ve  
adresi olacak... Bir dakika, makbuzlann kopyalarına  bakayım...'" 
Paul, "Bu fikir fena sayılmaz," diyerek gülümsedi. "Ciltli bir taslak çok güzel 
olabilir. Eski elyazması kitaplar gibi. Ama bir kit ap yıllar boyunca 
eskimemelidir, Annie. Romanı bu kâ ğıtlara yazarsam on yıl kadar sonra elinde 
sadece bo ş sayfalar kalır. Tabii ki-tabı rafa kaldınr, bir da ha elini sürmezsen 
o ba şka." 
Paul, Annie böyle yapmak ister mi, diye kendi kendi ne sordu. Ah, ne münasebet! 
Romanı her gün okumaya kalkar. Belki de birkaç saat te bir raftan almaya... 
sevinçle karı ştırmaya... 
Kadının yüzünde aksi bir ifade belirmi şti. Bu inat, bu adeta göstermelik 
dikkafalıhk Paul'ün ho şuna gitmedi. Artık Annie'nin öfke derecesini 
ölçebiliyordu. Ama bu çocuksu yeni ifadede anlayama dı ğı bir şeyler vardı. 
Annie, "Daha fazla konu şmana gerek yok," dedi. "Sana istedi ğin kâ ğıttan 
alaca ğımı söyledim. Ne marka olacak?" 
"Gidece ğin kırtasiyeci de..." 
"Kâ ğıt Pazarı..." 
"Evet. Kâ ğıt Pazan. Onlara iki paket kâ ğıt istedi ğini söyle. Her pakette be ş yüz 
kâğıt vardır..." 
"Bunu biliyorum. Ben aptal de ğilim, Paul." 
"Aptal olmadı ğını biliyorum." Paul'ün endi şesi daha da artmı ştı. Sancı 
bacaklannda bir a şağı bir yukarı dola şıyor, kasıkları 
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zonkluyordu. Hemen hemen bir saatten beri iskemlede  oturuyordu; yaralar 
yakınmaya ba şlamı ştı. 
Paul kendi kendine, sakin ol, dedi. Tanrı a şkına, sakin ol. Kazandı ğın her şeyi 
kaybetme. Ama ben aslında bir şey kazandım mı ki? Yoksa öyle dü şünerek kendi 
kendimi mi aldatıyorum? 
"Onlardan uzun beyaz teksir kâ ğıdı iste. O kâ ğıdın iki destesi bu aldı ğından 
daha ucuza gelir. Ve iki deste de romanı yazmaya, d üzeltmeler, eklemeler yapmaya 
yeter." 
"Hemen gidece ğim." Kadın birdenbire aya ğa kalktı. 
Paul korkuyla Annie'ye baktı. Onun yine ilaç vermed en gidece ğini anlamı ştı. 
Üstelik bu sefer sandalyede oturuyordu. Kadın acele  etse bile o geri dönünceye 
kadar sancı korkunç, dayanılmaz bir hal alacaktı. 
Paul çabuk çabuk, "Hemen gitmene gerek yok," dedi. " Đşte bu kâ ğıtla 
başlayabilirim. Nasıl olsa yeniden yazaca ğım..." 
"Ancak aptal biri iyi bir i şe kötü araçla ba şlar." Annie paketi aldı. Sonra 
Paul'ün üzerine çizgiler çizdi ği kâ ğıdı kaparak buru şturdu. Hem bunu, hem de 
paketi kâ ğıt sepetine attı. Döndü ğü zaman yüzü bir maskeden farksızdı. Đnatçı 
ifadeli bir maskeden. Gözleri lekeli madeni paralar  gibi parlıyordu. 
Annie, "Kasabaya gidiyorum," dedi. "Romana mümkün o ldu ğu kadar çabuk ba şlamak 
istedi ğini biliyorum. Ne de olsa sen benden yana şın.''Bu son sözleri müthi ş, 
yakıcı bir alayla söylemi şti. (Ve farkında olmadan kendine kar şı duydu ğu korkunç 
bir nefretle de.) "Onun için seni tekrar yata ğına yatırarak zaman 
kaybetmeyece ğim." 
Gülümserken dudakları gerildi. Garip bir kuklaymı ş gibi. O sessiz beyaz hem şire 
ayakkabılanyla Paul'e sokuldu. Parmaklarını saçlann a sürdü. Paul irkildi. Belli 
etmemeye çalı ştıysa da ba şaramadı. Kadının bir ölünün smtı şmı andıran 
gülümseyi şi yayıldı. 
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"Ama bana Misery'nin Dönü şü'ne ba şlama tarihini bir ya da iki gün ertelememiz 
gerekecekmi ş gibi geliyor... Ya da üç gün. Evet, belki de ancak  üç gün sonra 
tekrar sandalyeye oturabilirsin. Sancı yüzünden. Ço k yazık. Buzdolabına şampanya 
koymuştum. Onu yine kilere götürmem gerekecek." 
"Annie, romana hemen ba şlayabilirim. Sadece sen..." 
"Olmaz, Paul." Kadın kapıya gitti, sonra da dönerek  o ta ştan oyulmu şa benzeyen 
suratıyla ona baktı. Sadece gözleri, o lekeli maden  paralara benzeyen gözleri 
canlıydı. "Ama giderken sana bir şey söyleyece ğim. Bunu dü şünmeni istiyorum. 
Beni kandırabilece ğini ya da bana oyun oynayabilece ğini dü şünebilirsin. Kafası 
ağır çalı şan, ahmak bir kadına benzedi ğimi biliyorum. Ama aptal de ğilim, Paul. 
Kafam da öyle a ğır çalı şmıyor." 
Birdenbire yüzündeki o ta ştan oyulmu ş maske parçalandı sanki. Ortaya delice 
öfkeye kapılmı ş bir çocuk çıktı. Paul bir an duydu ğu deh şet yüzünden ölece ğini 
sandı. Üstünlük kazandı ğımı mı sandım, diye dü şündü. Gerçekten buna inandı mı? 
Seni esir alan kimse deliyse Şehrazat rolünü nasıl oynarsın? 
Kadın birdenbire dizlerini bükerek kalın bacaklanyl a odada Paul'e do ğru atıldı. 
Havası pis pis kokan hasta odasında dirseklerini bi r öne bir arkaya sallıyordu. 
Saçlan onlan tutan penslerden kurtulmu ş, şimdi yüzünün etrafında havalanıp 
uçu şuyordu. Ayak sesleri, Kemikler Vadisine giren dev C ahit'unkilerden 
farksızdı. Duvardaki Zafer Takı resmi korkmu ş gibi sarsılıp sallandı. 
Annie, " Điiiiyaaaah!" diye haykırarak yumru ğunu Paul'ün sol dizinin yerini almı ş 
olan tuz yı ğını gibi şeye indirdi. 
Yazar ba şını arkaya atarak ulur gibi bir ses çıkardı. Alnınd aki ve boynundaki 
damarlar kabarmı ştı. Dizinden fı şkıran sancı beyaz bir ate ş gibiydi. Bir 
Nova'nın ortası gibi. 
Sadist 
Annie yazı makinesini tahtadan alarak şöminenin rafına hızla bıraktı. Paul'ün 
boş bir karton kutuyu kaldırması gibi kolaylıkla yaptı  bunu. 
"Sen şimdi orada otur." Kadının dudakları o ölüm gülü şüyle gerilmi şti. "Ve 
burada kimin hâkim oldu ğunu dü şün. Kötü davrandı ğın ya da bana oyun oynamaya 
kalktı ğın takdirde sana yapabileceklerimi de. Orada otur v e istersen avaz avaz 
bağır. Çünkü sesini kimse duyamaz. Bu eve hiç kimse u ğramaz. Çünkü herkes Annie 



Wilkes'in deli oldu ğunu bilir. Eskiden yaptıklannı da... Tabii beni suç suz 
buldular ama olsun." 
Kadın kapıya do ğru gitti. Orada yine durup döndü. Paul bir çı ğlık attı. 
Annie'nin ona yeniden bir bo ğa gibi saldıraca ğını sanıyordu. Oysa kadın 
gülümsedi. 
Usulca, "Sana bir şey daha söyleyece ğim," dedi. "Onlar o suçu i şledi ğime ama 
yine de yakamı kurtardı ğıma inanıyorlar. Haklılar. Ben o pis kâ ğıdını almak için 
kente giderken sen bunu dü şün, Paul." 
Dı şan çıkarak kapıyı çarptı. Bütün ev sarsıldı. Sonra kilit şı-kırdadı. 
Paul sandalyede arkasına yaslandı. Bütün vücudu sar sılıyordu. Canını büsbütün 
yaktı ğı için titrememeye çalı şıyor ama engel olamıyordu. Gözya şlan yanaklarından 
akıyordu. Tekrar tekrar kadının odada uçar gibi ile rledi ğini ve iri yumru ğunu 
dizinin kalıntılarına indirdi ğini görüyordu. Öfkeli bir sarho şun ban 
yumruklarmı ş gibi yapmı ştı bunu. O beyaz ate ş gibi acıyı hissediyor ve arka 
arkaya yutkunuyordu. 
Cip dı şanda gürültüyle hareket ederken, "Tannm, yalvan-nm, " diye inledi. 
"Yalvannm... Ya beni buradan kurtar ya da canımı al ... Ya beni kurtar ya da 
canımı al..." 
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Yokuştan inen arabanın homurtusu hafifleyerek duyulmaz o ldu. Tanrı, Paul'ü ne 
kurtardı, ne de canını aldı. Orada gözya şlan ve acısıyla yalnız kaldı. Sancı 
iyice artmı ş, bütün vücudunu sarmı ştı. 
30 
Paul sonraları, dünya o her zamanki tersli ğiyle bütün bu yap-tıklanmı 
kahramanlık sayacak, diye dü şünecekti. Ve ben de buna izin verece ğim sanırım. 
Oysa aslında son kez ya şamaya çabalıyordum. 
Kadının sakladı ğı a ğrı kesicileri bulmaya çalı şırken, sanki kafasının içindeki 
delice heyecanlı bir spor spikeri olayı anlatıyordu . "Bugün bu Sheldon denilen 
çocu ğun gösterdi ği cesarete inanamıyorum! Annie Wilkes Stadyumundaki  meraklılar 
da, evdeki izleyiciler de onun aldı ğı o darbeden sonra tekerlekli sandalyeyi 
hareket ettirece ğini sanmıyordu. Bir tek ki şi bile... Evet, sayın izleyiciler! 
Sandalye hareket etti! Bu sahneyi tekrar göre'im!" 
Terler Paul'ün alnından akıyor, gözlerini yakıyordu . Dudakla-nndaki tuz ve ya ş 
karı şımını yaladı. Titremesi bir türlü geçmiyor, sancı s anki dünyanın sonunun 
geldi ğini açıklıyordu. Đnsan bir noktaya eri şiyor ve o zaman sancıdan söz etmek 
bile yersiz oluyor, diye dü şünmekteydi. Hiç kimse dünyada böyle bir acının 
varoldu ğunu dü şleyemez. Hiç kimse. Đblislerin saldırısına u ğramaya benzemiyordu 
bu... 
Paul'ü harekete zorlayan kadının evde bir yere sakl adı ğı kapsüllerdi. Novril... 
Yatak odasının kilitli kapısı... Đlacın sandı ğı gibi o kattaki banyoda 
olmaması... Kadının çabucak dönüp onu yakalama- 
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sı olasılı ğı... Bütün bunlann hiç önemi yoktu. Bunlar sancının  gerisinden 
yükselen gölgeler gibiydi. Her sorunla kar şıla ştı ğı zaman ilgilenecek ya da 
ölecekti. Đşte o kadar. 
Hareket etmek belinin altındaki ve bacaklanndaki al evden halkaların büsbütün 
derine batmasına neden olmu ştu. Sanki bacaklarına kızgın çiviler batıyordu. Ama  
sandalye ilerliyordu. Çok yava ş ilerliyordu. 
Paul bir metre kadar ilerlemeyi ba şardı ve ancak o zaman sandalyeyi döndüremezse 
sadece kapının önünden geçip gidece ğini ve kendini kö şede bulaca ğını anladı. 
Titreyerek sa ğ tekerle ği tuttu. Kapsülleri dü şün. Onlann verece ği rahatlı ğı 
düşün... Elinden geldi ği kadar tekerle ğe dayandı. Lastik tahta zeminde 
gıcırdadı. Fare sesinden farksızdı bu. Paul tekeri itti, itti. Bir zamanlar 
güçlü olan gev şek kasları pelte gibi titriyordu. Di şlerini sıkmı ş, dudakları 
gerilmi şti. Tekerlekli sandalye yava ş yava ş döndü. 
Đki tekerle ği de tutarak tekrar ilerledi. Bu kez bir buçuk metr e sonra durdu. 
Sandalyeyi çevirdi ve bayıldı. 



Beş dakika sonra kendine geldi. Kafasının içindeki spo r spikerinin sesini belli 
belirsiz duyuyordu. "Tekrar harekete geçmeye çalı şıyor! Bu Sheldon denilen 
çocu ğun bu kadar cesur olması beni şaşırtıyor! Buna inanamıyorum!" 
Kafasının ön kısmı sadece sancıyla ilgileniyordu. G özlerine emirler veren arka 
bölümdü. Kapıya yakla şmıştı. Oraya do ğru gitti. Sonra yere do ğru uzandı ama 
parmaklan zeminden yedi santim kadar yukanda kaldı.  Kadın ona saldırdı ğı sırada 
saçlanndan dü şen iki, üç pens orada yerde duruyordu. Paul duda ğını ısırdı. 
Yüzünden ve boynundan akan, pijamasının üstünü sınl sıklam eden terin farkında 
bile de ğildi. 
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"Sayın izleyiciler, çocu ğun pensleri alabilece ğini sanmıyorum. Bu inanılmayacak, 
harika bir çabaydı! Ama korkanm her şey burada sona eriyor." 
Ama belki de ermeyecekti. 
Paul tekerlekli sandalyede vücudunu sa ğa do ğru gev şetti. Önce sa ğ taraftaki 
sancıya aldırmamaya çalı ştı. Ama sonra dayanamayarak ba ğırdı. Ve kadının da 
dedi ği gibi sesini duyacak kimse yoktu. 
Eli hâlâ yere do ğru sarkıyordu. Parmaklannı pensin yukansın-da öne a rkaya do ğru 
salladı. Aynı anda sa ğ kalçası sanki patlaya-cakmı ş gibi oldu. Dı şanya do ğru 
patlayacak ve i ğrenç, bembeyaz bir pelte fı şkıracaktı. Kemik peltesi. 
Ah, Tannm, yalvannm bana yardım et... 
Sancısına ra ğmen sa ğa do ğru büsbütün çöktü. Parmaklan pense dokundu, tokayı 
sadece biraz öteye do ğru itti. Paul sandalyede kaydı. Hâlâ sa ğa do ğru yatıyordu. 
Dizlerinin a şağısına saplanan a ğ-n yüzünden bir çı ğlık attı. A ğzı iyice açılmı ş, 
gözleri yuvalanndan u ğramı ştı. Dili di şlerinin arasından sarkıyor, ucundan yere 
tükrük damlıyordu. 
Paul pensi iki parma ğıyla yakaladı... Toka az kalsın kayıyordu... Sonra pensi 
eline almayı ba şardı. 
Doğrulmak yeni bir sancıyla sarsılmasına neden oldu. B ir süre kesik kesik 
soluyarak hiç kımıldamadan oturdu. Ba şını arkaya atmı ştı. Pens önündeki tahtanın 
üzerinde duruyordu. Kusaca ğını sandı, ama bir süre sonra mide bulantısı geçti.  
Kafasının bir yanı bir süre sonra onu yorgun yorgun  azarladı. Ne yapıyorsun sen? 
Sancının geçmesini bekliyorsun? Acı geçmez. O kadın  hep annesinin sözlerini 
tekrarlıyor. Ama senin annen de bazı şeyler söylerdi. Öyle de ğil mi? 
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Evet, bu do ğruydu. 
Yüzü terden parlayan Paul o sözleri yüksek sesle sö yledi. Sanki sihirli bir 
duayı tekrarlıyormu ş gibi "Periler, cinler olabilir. Ama Tann, kendince  
çabalayanlara yardım eder." Ba şını arkaya atmı ş, saçlan alnına yapı şmıştı. 
"Evet... Artık bekleme, Paulie. Buraya sadece bir t ek cin gelecek. Şu a ğır 
siklet şampiyonu Annie Wilkes." 
Yeniden harekete geçerek kapıya yakla ştı. Kadın kapıyı kilitle-mi şti. Ama Paul 
kilidi açabilece ğini sanıyordu. Artık bir kül yı ğını halini almı ş olan Tony 
Bonasora bir araba hırsızıydı. Paul, "Hızlı Arabala r"ı yazmaya hazırlandı ğı 
sırada Tom Twyford'dan otomobil hırsızlı ğı konusunda bilgi almı ştı. Tom eski bir 
polisti. Sert bir adamdı. Yazara motoru çalı ştırmak için tellerin birbirine 
nasıl ba ğlanaca ğını ö ğretmi şti. Hırsızlann araba kapısını açmak için kullan-
dıklan " Đnce Jim" adlı maden parçasından nasıl yararlanaca ğını da. Tom iki buçuk 
yıl önce bir bahar günü New York'ta, "Diyelim ki, a slında araba çalmak 
istemiyorsun," diyerek gülmü ştü. "Bir araban var ama benzini azalmı ş. Hortum 
buluyorsun ama benzin çalaca ğın arabanın depo kapa ğı kilitli. Sorun mu bu? Ne 
yaptı ğını biliyorsan de ğil. Çünkü bu tür kapaklan kolaylıkla açabilirsin. B ütün 
gereken bir saç pensidir." 
Paul be ş dakika u ğra ştıktan sonra tekerlekli sandalyeyi tam istedi ği yere 
getirebilirdi. Şimdi sol tekerlek hemen hemen kapıya dokunuyordu. 
Anahtar deli ği eski tip bir şeydi. Lekeli bir levhanın ortasına açılmı ştı. John 
TennieFin "Alice Harikalar Diyannda" kitabı için ya ptı ğı resimleri 
anımsatıyordu. Paul sandalyede hafifçe kaydı ve ine rken havlamaya benzeyen bir 
ses çıkardı. Anahtar deli ğinden 
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baktı. Küçük holü ve kar şısındaki oturma odasını gördü. Yere koyu kırmızı bi r 
halı serilmi şti. Odaya yine aynı renkte kuma ş kaplı eski biçimde bir divan ve 
abajurundan püsküller sallanan bir lamba konmu ştu. 
Solda, holün ortalannda aralık bir kapı vardı. Paul 'ün kalbi hızla çarpmaya 
başladı. Herhalde banyonun kapısıydı bu. Kadının orada ki muslu ğu açtı ğım kaç kez 
duymuştu. Yer Kovasına Paul'ün içti ği o suyu yine oradan doldurmu ştu Annie. 
Paul'e ilacını vermeden hemen önce oraya girmiyor m uydu? Orası mutlaka banyo 
olmalıydı. 
Paul saç tokasını sıkıca tuttu. Ama parmaklannın ar asından kayarak önündeki 
tahtaya dü ştü. Sonra da sekerek kenara do ğru sıçradı. 
Paul bo ğuk bir sesle, "Olamaz," diye ba ğırdı. Pens tam yere dü şece ği sırada 
avucunu üzerine kapattı. Pensi sıkıca tuttu ve yine  kendinden geçti. 
Bu seferki baygınlı ğı daha uzun sürmü ş gibi geldi. Tabii bunu kesin olarak 
bilmesi imkânsızdı. Sancısı, sol dizindeki o korkun ç acı dı şında, biraz 
hafiflemi ş gibiydi. Pens yine önündeki tahtada duruyordu. Bu kez tokayı almadan 
önce sa ğ elini birkaç kez açıp kapattı. 
Pensi açarak sa ğ elinde sıkıca tuttu. Şimdi, diye dü şündü. Titremeyeceksin. 
Kafanı buna ver. T ĐTREMEYECEKSĐN! 
Uzanarak pensi kilide soktu. O arada kafasının için deki spor spikerini 
dinliyordu. Adam sahneyi ne de canlı bir dille anla tıyordu! Terler Paul'ün 
suratından akıyordu durmadan... Adam dinliyordu. Ve  daha da önemlisi 
hissediyordu. 
Tom Twyford, "Ucuz bir kilitteki dönen parça aslınd a iki yana sallanır," demi ş 
ve eliyle de i şaret etmi şti. "Salıncaklı bir sandalyeyi devirmek mi istiyors un? 
Dünyanın en kolay i şidir, öyle de ğil mi? Đskemleyi bacaklarından tutar geriye 
doğru itiverirsin... Çok ba- 
96 
Sadist 
sit. Öyle bir kiliti açarken de aynı şeyi yaparsın. Parçayı yukarı iter, bu 
yerine oturmadan deponun kapa ğını çabucak açarsın." 
Paul döner parçayı iki kez yakaladı ama her seferin de de saç tokası kaydı. Daha 
bunu kımıldatamadan parça yerine oturdu. Pens e ğilmeye ba şlıyordu. Paul tokanın 
bir iki denemeden sonra kmlaca- ğmı dü şündü. 
Tokayı tekrar kilide sokarak, "Tanrım yalvannm..." dedi. "Tannm, yalvannm.. Ne 
diyorsun? Senden küçük bir şans istiyorum. Hepsi o kadar." 
("Sayın izleyiciler, Sheldon bugün kahramanca çabal adı. Ama bu kez onun son 
çabası sanınm. Seyirciler iyice sessizle ştiler...") 
Paul gözlerini yumdu. Kilitteki pensin hafif tıkırt ısını dinlerken spor 
spikerinin sesi hafifledi. " Şimdi! Kar şı koyuyor! Đşte parça!" Bunu 
görebiliyordu sanki. Salıncaklı bir iskemlenin kıvn k baca ğı gibi orada 
yatıyordu. Kilidin dilini bastınyor, onu yerinde tu tuyordu. Paul'ü da öyle. 
"Bu çok kolay, Paul. Sadece sakin ol." Đnsanın canı böylesine yanarken sakin 
olması kolay de ğildi. Paul sol eliyle kapının tokma ğını yakaladı. Bunu 
yapabilmek için elini sa ğ kolunun altından uzatmak zorunda kaldı. Saç tokası nı 
usul usul bastırmaya ba şladı. Biraz daha.. Biraz daha... 
Kafasında parçanın küçük tozlu hücresinde kımıldama ya ba şladı ğını 
canlandırabiliyordu. Kilidin dili geri çekilmeye ba şlıyordu. Bunun tümüyle içeri 
girmesi şart de ğildi. Hayır, Tannm, hayır! Tom Twyford'un deyimiyle  salınaklı 
sandalyeyi iyice devirmesi gerekmiyordu. Dil biraz içeri girer girmez kapıyı 
itecekti... 
Saç tokası hem kıvnlıyor, hem de kayıyordu. Bunu hi sseden Paul pensi çaresizce 
mümkün oldu ğu kadar yukanya do ğru itti. 
97 
F:7 
Stephen King 
Tokmağı çevirerek kapıyı zorladı. Pens çatırdayarak ikiye  bölündü. Bir parçası 
kilidin içinde kaldı. Paul acı acı ba şaramadı ğını dü şündü. Ama sonra kapının 
ağır a ğır açıldı ğını gördü. Kilidin dili yandan uzanıyordu biraz. 
"Tannm..." diye fısıldadı. "Tannm... Sana şükürler olsun." Paul'ün kafasındaki 
spor spikeri sevinçle, "Video bandına bakalım," diy e ba ğırdı. Annie Wilkes 



Stadyumunda binlerce seyirci onu alkı şladılar. Evlerinde bu maçı seyreden 
milyonlarca izleyici de öyle. 
Paul bo ğuk bo ğuk, " Şimdi sırası de ğil," diyerek kapıdan çıkabilmek için gerekli 
olan o uzun ve yorucu manevraya ba şladı. 
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Paul sandalyenin kapıdan çıkamayaca ğını dü şünerek kötü bir an geçirdi. Hayır, 
sadece kötü de ğil. Korkunç. Đskemle kapıdan ancak dört, be ş santim daha geni şti 
ama bu da yeterliydi. Kafası ona sıkıntıyla, kadın içeriye kapatılmı ş halde 
soktu, diye anımsattı. Bu yüzden sandalyeyi alı şveri ş arabası sandın. 
Paul sonunda kapıdan çıkmayı ba şardı. Ama zorlukla. Tam kapıda durarak iki 
eliyle çerçeveyi yakaladı. Tekerleklerin dingil ba şlıklan tahtaya sürünerek 
gıcırdadı. Ama dı şan çıkmayı ba şardı. 
Ve tekrar kendinden geçti. 
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Annie'nin sesiyle kendine geldi. Gözlerini açtı ve kadının bir çifteyi ona do ğru 
çevirmi ş oldu ğunu gördü. Gözleri müthi ş bir öfkeyle parlıyordu. 
Annie, "Madem özgür olmayı bu kadar çok istiyorsun,  Paul," dedi. "O halde seni 
memnunlukla serbest bırakaca ğım." Đki teti ği de çekti. 
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Paul çiftenin patlamasını bekleyerek irkildi. Ama t abii aslında kadın orada 
değildi. Kafası bir rüya gördü ğünü kavramı ştı bile. 
Bu bir rüya de ğil, bir uyan. Kadın her an geri dönebilir. Her an.. . 
Banyonun yan açık kapısından süzülen ı şı ğın niteli ği de ği şmiş, daha 
parlakla' şmıştı. Ö ğle güne şine benziyordu. Paul, saat çalsa, diye dü şündü. Ben 
de yanılıp yanılmadı ğımı anlasam. Ama saat sanki inatçı bir sessizli ğe 
bürünmü ştü. 
Daha önce elli saat geri dönmedi. 
Evet, öyle. Bu sefer de seksen saat gelmeyebilir. Y a da sen be ş saniye sonra 
cipin dı şarıda durdu ğunu i şitirsin. Belki haberin yok, dostum, ama meteoroloji  
bürosu kasırga uyansında bulunabilir. Ancak bunun n e zaman ve nereye isabet 
edece ğini bilemez. 
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Paul tekerlekli sandalyeyle banyoya do ğru giderek kapıdan içeri baktı. Yere 
altıgen biçimi beyaz fayans dö şenmi şti. Paslı, pençe gibi ayaklı bir küvet, 
yanında da çama şır dolabı vardı. Lavabo küvetin tam kar şısındaydı. Đlaç dolabı 
da muslu ğun üstünde. 
Kadın yer sildi ği kovayı küvetin içine koymu ştu. Paul bunun plastik kapa ğını 
görebiliyordu. 
Hol sandalyeyi kapıya do ğru çevirebilece ği büyüklükteydi. Ama kollan artık 
yorgunluktan titremeye ba şlamı ştı. Çocukken pek cılızdı. Bu yüzden olgunla ştı ğı 
zaman kendine çok dikkat etmi şti. Ama şimdi kaslan bir hastanın adaleleriydi. Ve 
o sıska çocuk geri gelmi şti. Sanki Nautilius makinesinde çalı ştı ğı, egzersiz 
yaptı ğı ve ko ştu ğu saatler bir hayaldi. 
Neyse ki bu kapı daha geni şti. Fazla de ğil ama kolaylıkla içeri girmesine 
yetecek kadar. Sarsılarak e şi ği a ştı, sonra iskemlenin sert lastik tekerlekleri 
fayanslann üzerinde düzgünce ilerledi. Burnuna heme n hastaneleri hatırlatan ek şi 
bir koku geldi. Dezenfektan koku şuydu belki de. Burada tuvalet yoktu. Ama bunu 
tahmin etmi şti zaten. Sifonun sesi sadece yukandan geliyordu. B urada yalnızca 
küvet, lavabo ve çama şır dolabı vardı. 
Mavi havlu ve elbezlerinden olu şan düzgün yı ğınlara bir göz attı. Kadının onu 
zaman zaman sildi ği için bu havlulan da, bezleri de tanıyordu. Sonra dikkatini 
muslu ğun yukansındaki ecza dolabına verdi. 
Ne kadar uzanırsa uzansın buna eri şemedi. Dolap parmaklan-nın ucundan on, on iki 
santim daha yukandaydı. Ama yine de uzanmaya çalı şıyor, Tann'nın ya da kaderin 
bu kadar zalim olabilece ğine inanamıyordu. 
Paul yaralanmı ş gibi bir ses çıkardı. Şaşkınlık da vardı bu seste. Elini 
indirerek arkasına yaslandı. Soluk solu ğaydı. Kur şuni bu- 
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lut üzerine çökmeye ba şlıyordu. Tüm irade gücünü kullanarak o bulutu 
uzakla ştırdı. Dolabı açacak bir şey bulmak umuduyla etrafına bakındı. Sonra 
köşedeki uzun mavi saplı süpürgeyi gördü. 
Onu mu kullanacaksın? Sahi mi? Eh, evet, kullanabil irsin. Dolabın kapa ğını aç ve 
içindekileri sopayla lavaboya dü şür. Ama o zaman şi şeler kınlır. Şi şe olmasa 
bile muslu ğa dü şürdü ğün ilaçlan tekrar yerine koyamazsın. Ve kadın gelir , durumu 
görür. O zaman ne olur dersin? 
Paul gıcırtılı bir sesle, "Ona bu i şi Misery'nin yaptı ğını söylerim," diye 
mınldandı. "Kendisini canlandıracak bir tonik arark en yaptı ğını açıklanm." 
Birdenbire hüngür hüngür a ğlamaya ba şladı... Ama gözya şla-n arasında yine de 
etrafını inceliyor, bir şey anyordu. Herhangi bir şey. Đlham. Bir şans. 
Kahrolasıca bir şans... 
Gözleri yine çama şır dolabına kaymı ştı. Hızlı soluklan birdenbire kesildi. 
Gözleri irile şti. 
Dolaba ilk bir göz attı ğı zaman raflardaki katlı çar şaflan, yastık kılıflannı, 
elbezlerini ve havlulan görmü ştü. Ama şimdi dolabın dibine bakıyordu. Oraya kare 
biçimi karton kutular konmu ştu. Üstlerinde etiketler vardı. Ve bu etiketlerden 
birinde de "Cam Ecza" yazılıydı. 
Paul tekerlekli sandalyeyi hızla döndürdü, canının acımasına aldırmadı. 
Tannm, lütfen kutuların içinde kadının şampuanlan olmasın. Ya da sevgili kutsal 
anneci ğinin foto ğraflan... 
Kutulardan birini zorlukla yakalayarak çekti, kapak lannı açtı. Kutuda şampuan ve 
makyaj malzemesi yoktu. Tersine Đçine sürüyle ilaç atılmı ştı. Bu karmakan şık 
küçük kutulardan ço ğunun üzerinde "E şantiyon" yazılıydı. Dibe kapsüller ve 
haplar dü şmüştü. Paul 
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bunlardan bazılannı tanıdı. Babasının hayatının son  üç yılı boyunca aldı ğı 
yüksek tansiyon ilaçlanydı bunlar. Ama di ğerlerinin adlarını bile duymamı ştı. 
Terler yüzünden akarken kutuyu deli gibi kan ştırarak, "Novril," diye mınldandı. 
Bacaklan zonkluyordu. "Novril? Nerede bu kahrolasıc a Novril?" 
Kutuda Novril yoktu. Kutuyu kapatarak, dolabın dibi ne itti. Eski yerinde 
olmasına da pek dikkat etmedi. Herhalde şüphelenmez. Burası çöp yı ğınından 
farksız... 
Sola do ğru e ğilerek bir kutuyu daha çekmeyi ba şardı. Kapa ğını açtı, sonra da 
gözlerine inanamıyormu ş gibi baktı. Đçi uyu şturucu ve a ğn kesici ilaçlarla 
doluydu. Aralannda Novril de vardı. Sayısız e şantiyon kutusu. Güzel kutular. 
Sevgili kutular. Ah, güzeller güzeli, kutsal kutula r. Paul bir kutuyu açtı ve 
Annie'nin ona altı saatte bir verdi ği kapsül dizilerini gördü. 
Kutunun üzerinde, "Doktor reçetesi olmadan verilmem elidir," j diye yazılıydı. 
Paul, "Ah, Tamım..." diyerek hıçkırdı. "Doktor bura da!" Kapsüllerin takılı 
oldu ğu selofanı di şiyle kopardı. Đlaçlan çi ğneyerek yuttu. Acı, yakıcı tatlannın 
farkında bile de ğildi. Bir an durakladı. Yırtık selofanın altındaki di ğer be ş 
kapsüle baktı. Bir tane daha yuttu. 
Etrafına çabucak bir göz attı. Çenesi gö ğsüne dü şmüştü. Gözlerinde hem sinsice, 
hem de korku dolu bir ifade belirmi şti. Rahatlaması için henüz pek erken 
oldu ğunu bilmesine ra ğmen ona sanki sancısı hafiflemi ş gibi geldi. Anla şılan 
kapsülleri ele geçirmek on-lan yutmaktan da önemliy di. Sanki ona ayın ve 
gelgitin kontrolü verilmi şti. Ya da elini uzatmı ş ve ayı yakalayıvermi şti. Bu 
müthi ş bir dü şünceydi. Hu şu uyandıran bir fikir... Ama yine de korkutucuydu. 
Gerisinde de suç ve küfür saklıydı. 
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Kadın şimdi döndü ğü takdirde... 
Pekâlâ, pekâlâ, anladım! 
Paul kutunun içine baktı. Annie'nin şüphesini uyandırmadan kaç kutu ilaç 
alabilece ğini anlamaya çalı şıyordu. Kadın, Paul Sheldon adlı küçük bir farenin 
ilaçlan kemirdi ğini fark etmemeliydi. 



Bu dü şünce yüzünden kıkır kıkır güldü. Rahatlık dolu sesi  tizdi. Đlacın sadece 
bacaklannı etkilemedi ğini anladı. Gündelik dilde söylemek gerekirse "kafa yı 
bulmak" üzereydi. 
Çabuk ol, ahmak. Dalgaya dü şmenin zamanı de ğil. 
Beş kutu ilaç aldı. Yani toplam otuz kapsül. Daha fazl a almamak için kendini 
zorladı. Geri kalan kutularla şi şeleri kan ştırdı. Büyük kutunun içinin eskisi 
kadar kan şık gözükece ğini ummuyordu. Kapa ğını kapatarak kutuyu dolabın dibine 
kaydırdı. 
Bir araba geliyordu. 
Paul do ğruldu. Gözleri irile şmişti. Elleri sandalyenin kol dayanılacak yerlerine 
düştü. Pani ğe kapılarak tahtalan sıkıca yakaladı. Gelen Annie'y se mahvoldum. Her 
şeyin sonu olacak... Bu haddinden fazla büyük, hanta l şeyi çevirip zamanında 
yatak odasına eri şemem. Belki Annie boynumu bir tavu ğunki gibi kesmeden önce 
onun ba şına süpürgenin sapıyla ya da ba şka bir şeyle vurabilirim. 
Paul kuca ğında Novril kutulan, tekerlekli sandalyede kımıldam adan oturuyordu. 
Kmk bacaklannı dimdik ileriye uzatmı ştı. Arabanın geçip gitmesini ya da eve 
doğru sapmasını bekliyordu. 
Ses yükseldi, yükseldi... Sonra da hafiflemeye ba şladı. Tamam. Daha ba şka bir 
uyanya ihtiyacın var mı, Paul, bebe ğim? 
Aslında yoktu. Kutulara son bir kez göz attı. Ona d olabın dibi eskisi gibiymi ş 
gibi geldi. Tabii kutulara ilk baktı ğı sırada onlan 
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sancının neden oldu ğu bir sisin arkasından görmü ştü. Bu yüzden tam anlamıyla 
emin olamazdı. Tabii kutulann hiç de geli şigüzel konmamı ş olduklarını biliyordu. 
Kadında sinir hastalanna özgü o büyük dikkat vardı.  Her kutunun yerini ayrı 
ezberlemi ş olabilirdi. Dolaba bir göz atar atmaz onları anlay abilirdi. Bu 
düşünce onu korkutmadı. Sadece bıkkınlık duydu. Đlaca ihtiyacı vardı. Odasından 
kaçmayı ve ilacı almayı ba şarmı ştı. Bunun cezasını çekmesi gerekebilirdi. Ama o 
zaman da hiç olmazsa ba şka çaresi olmadı ğını, öyle davranmak zorunda kaldı ğını 
bilecekti. Ve Annie'nin ona yaptıkları arasında en kötüsü herhalde bu bıkkınlık 
ve boyun e ği şti. Kadın onu ahlak kurallarına aldırmayan ve can a cısıyla kıvranan 
bir hayvan haline sokmu ştu. 
Banyoda tekerlekli sandalyeyle geri geri gitti. Zam an zaman yoldan sapıp 
sapmadı ğını anlamak için arkasına bakıyordu. Daha önce böyl e bir hareket can 
acısıyla çı ğlıklar atmasına neden olurdu. Ama şimdi sancı derinlere 
gizleniyordu. 
Hole çıktı, sonra aklına gelen korkunç bir şey yüzünden durakladı. Banyonun 
zemini hafifçe ıslak mıydı? Ya da biraz kirli... 
Dönüp banyoya baktı. Yerde iz bıraktı ğı fikri o kadar ısrarlıydı ki, bir an o 
çizgileri görür gibi oldu. Sonra ba şını salladı ve tekrar baktı. Hayır, iz 
yoktu. Ama kapı eskisinden daha fazla açıktı. Đlerledi, sandalyeyi biraz sa ğa 
doğru çevirdi. E ğilerek tokma ğı yakaladı ve kapıyı yava şça çekti. Tamam olmu ştu. 
Paul tekerleklere do ğru uzandı. Sandalyeyi çevirerek odasına gidecekti. 
Birdenbire hemen hemen oturma odasına dönmü ş oldu ğunu fark etti. Çok kimsenin 
telefonu oturma odasındaydı ve... 
Kafasında şimşek çaktı sanki. Sisli kırları aydınlatan bir ı şık gibi. 
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"Alo? Burası Sidewinder Polis Karakolu. Ben Memur H um-bugagy." 
"Beni dinleyin, Memur Humbugagy. Çok dikkatle dinle yin ve sözümü kesmeyin. Çünkü 
ne kadar zamanım oldu ğunu bilmiyorum. Adım Sheldon. Size Annie Wilkes 'm evinden 
telefon ediyorum. En a şağı iki haftadan beri burada hapisim. Hatta belki de bir 
aydan beri hapis!" 
"Annie Wilkes mı?" 
"Hemen buraya gelin. Bir ambulans da yollayın. Ve T anrı a şkına, kadın eve 
dönmeden buraya gelmeye çalı şın!" 
Paul bo ğuk bir sesle, "Eve dönmeden," diye inledi. "Ah, eve t. Öyle ya..." 
Oğlum Paul, kadının telefonu oldu ğunu nereden biliyorsun? Onun birine telefon 
etti ğini duydun mu? Kimi arayacak? Sevgili dost-lan Rody man'lan mı? 



Belki kadının bütün gün gevezelik edece ği dostlan yok. Ama bu bir kaza 
geçirebilece ğini anlayacak durumda olmadı ğı anlamına gelmez ki. Merdivenden 
düşüp kolunu ya da baca ğını kırabilir. Ahırda yangın çıkabilir... 
Telefonun çaldı ğını kaç kez duydun? 
Ah, demek artık bir zorluk da var. Telefonu günde e n az bir kez çalması 
gerekiyor. Yoksa keserler. Ayrıca ço ğu zaman kendimde de ğilim. 
Şansını fazla zorluyorsun, o ğlum. Şansını çok zorluyorsun ve sen de bunun 
farkındasın. 
Evet, Paul bunu biliyordu ama içeriki odada bir tel efon oldu ğu dü şüncesi 
dayanılacak gibi de ğildi. Parmaklarının altında o serin siyah plasti ği 
hissetmek, numaralan çevirirken çıkan çıtırtıyı duy mak... Bunlar dayanılmayacak 
kadar ba ş döndürücü şeylerdi. 
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Tekerlekli sandalyeyi iyice döndürdü ve oturma odas ının kapısına do ğru gitti. 
Đçerisi havasızdı, küf kokuyordu. E şyalar eskimi ş gibiydi. Yarı açık perdelerin 
arasından o güzel da ğ manzarası gözüküyordu. Ama yine de sanki çok karan lıktı. 
Paul, renkler yüzünden, diye dü şündü. Odaya koyu kırmızı hâkimdi. Sanki birinin 
kanları dökülmü ş gibi. 
Şöminenin rafında bir foto ğraf duruyordu. Küçücük gözleri etlerinin arasında 
kaybolmu ş, korkutucu tavırlı bir kadının resmiydi. A ğzı gonca gibiydi ama 
dudaklarını iyice büzmü ştü. Yaldızlı, süslü püslü bir çerçeveye konmu ş olan 
foto ğraf oldukça büyüktü. Bunun Annie'nin kutsal annesin in resmi oldu ğuna 
inanması için noterden bir belge getirilmesine gere k yoktu. 
Paul içeri girdi. Sandalyenin sol tarafı üzeri sera mik biblolarla dolu küçük bir 
masaya süründü. Biblolar birbirlerine çarptı. Bunla rdan biri, bir buz parçasının 
üzerinde oturan bir penguen masanın yanından yuvarl andı. 
Paul hiç dü şünmeden uzanıp bibloyu yakaladı. Refleksle yapmı ştı bunu... sonra 
pengueni sıkıca tuttu; vücudunun sarsılmasına engel  olmaya çalı şıyordu. 
Bibloyu kolaylıkla yakaladın. Zaten yerde halı var.  Penguen dü şseydi herhalde 
kırılmazdı... 
Paul'ün kafası avaz avaz haykırdı. Ya KIRILSAYDI? L ütfen artık odana dön! Geride 
bir iz bırakmadan yap bu i şi! 
Hayır. Hemen olmaz. Paul çok korkmasına ra ğmen hemen dönmeyecekti. Çünkü bütün 
bunlar ona çok pahalıya malolmu ştu. Bunun kar şılı ğı varsa, onu ele geçirecekti. 
Odada etrafına bakındı. E şyalar a ğır biçimsizdi. Aslında buraya pencerelerin ve 
daha gerideki Kayalık da ğlarının hâkim olması 
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gerekirdi. Ama odaya i ğrenç bir çerçevenin içine hapsedilmi ş olan şi şko kadın 
hâkimdi. 
Kanepenin di ğer yanındaki masada bir telefon vardı. Annie'nin te levizyon 
seyretmek için o kanepeye oturdu ğu anla şılıyordu. 
Solu ğunu tutarak pengueni yerine bıraktı. Sonra da odada  telefona do ğru 
ilerledi. 
Kanepenin önünde alçak bir sigara masası duruyordu.  Bunun uza ğından geçti. 
Masaya kuru çiçek dolu berbat, ye şil bir vazo konmu ştu. Hafifçe dokunulursa 
devrilecekmi ş gibi bir hali vardı. 
Dı şardan araba sesi gelmiyordu. Sadece rüzgânn u ğultusu duyuluyordu. 
Paul alıcıyı sıkıca yakalayarak kaldırdı. 
Ve daha kula ğına götürmeden ba şarısızlı ğa u ğramı ş oldu ğunu sezdi. Hiç ses 
çıkmıyordu telefondan. Alıcıyı a ğır a ğır yerine bırakırken aklına Roger 
Miller'ın eski bir şarkısı geldi. "Telefonum, yüzme havuzum, evcil hayv anlanm 
yok... Sigaram da olmadı ğı gibi..." 
Telefonun kordonunu bakı şlarıyla izledi. Kordon sa ğlamdı. Fi ş de güzelce prize 
sokulmu ştu. 
Her şey yerli yerindeymi ş gibi gözüküyordu. 
Damı ıslatılan ahır gibi... 
"Görünü ş çok önemli..." 
Paul gözlerini yumdu ve Annie'nin fi şi çekerek prize zamk sıktı ğını görür gibi 
oldu. Sonra fi şi prize soktu ğunu da. Zamk iyice donacaktı. Durumdan ancak biri 



Annie'yi aradı ğı, sonra da telefon şirketine haber verdi ği takdirde 
şüpheleneceklerdi. Ve Annie'yi arayan da yoktu. Öyle  de ğil mi? Bu telefon sadece 
sahnenin bir parçasıydı, i şte o kadar. Annie'nin "zevahiri kurtarmak" için 
yaptı ğı sonu gelmeyen sava şın bir bölümü. Tıpkı yeni boyanmı ş kırmızı ahır ve 
damdaki ısıtma çubuklan gibi. 
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Annie, telefonu benim yüzümden mi bozdu? Buraya gel ece ğimi tahmin mi etti? 
Hayır. Telefon, ben gelmeden çok önce sinirine doku nmaya ba şladı sanınm. 
Geceleri odasında yatıyor, gözlerini telefona dikiy ordu. Da ğdan esen rüzgârın 
iniltisini dinliyor ve kendisinden ho şlanmayan ya da açık açık nefret eden 
insanları dü şünüyordu. Bu dünyadaki bütün o Rodyman'lan. Onlarda n herhangi biri, 
herhangi bir gün Annie'ye telefon etmeye karar vere bilirdi. "Seni ta Denver'e 
kadar götürdüler! Biz senin suçlu oldu ğunu biliyoruz! Suçsuz olsaydın seni ta 
Denver'e kadar götürmezlerdi!" 
Tabii Annie yeni bir numara ister, bunun rehbere ya zılmasını da söyleyebilirdi. 
Önemli bir suçla itham edilen ve beraatine karar ve rilen her insan bunu 
yapabilirdi. Onu Denver'e götürdüklerine göre öneml i bir suç i şlemi ş oldu ğu 
anla şılıyordu. Ama numarası rehberde bulunmayan bir tele fon bile Annie Wilkes 
gibi dengesiz birine rahatlık sa ğlayamazdı. Hepsi de bana kar şı birle ştiler, 
diye dü şünürdü kadın. Hepsi de isterlerse numaramı bulabili rler. Bana dü şman 
olan o avukatlar numaramı isteyen herkese memnunluk la verirler. Ve herkes de 
numaramı ister. Ah, tabii ya! Çünkü Annie dünyayı d enizler gibi dalgalanan 
kalabalıklarla dolu karanlık bir yer gibi görüyor, hapis bir evrenin bir tek 
projektörün aydınlattı ğı küçücük bir sahneyi sardı ğını dü şünüyordu. Ve bu 
sahnede de bir tek ki şi vardı. Kendisi. Onun için telefonun sesini kesmey e karar 
vermi ş olmalı. Buraya kadar geldi ğimi anlarsa benim sesimi de keser. 
Şimdi Paul'ün kafasında pani ğe kapılmı ş birinin tiz sesi yankılanıyor, ona, 
buradan çıkmalı, odana dönmelisin diye ba ğırıyordu. Đlaçlan bir yere 
saklamalısın. Pencerenin önünde yerde beklemelisin.  Böylece kadın döndü ğü zaman 
hiçbir de ği şiklik olmadı ğını dü şünür. Hiçbir de ği şiklik olmadı ğını! Paul da aynı 
fikirdeydi. Dikkatle geri geri giderek telefondan u zakla ştı. Odadaki oldukça bo ş 
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tek yere eri şti ği zaman sandalyeyi a ğır a ğır döndürmeye ba şladı. Üzeri biblo 
dolu olan masaya çarpmamaya çalı şıyordu. 
Dönüşünü tamamlamak üzereyken yakla şan arabanın homurtusunu duydu ve kadının 
kentten döndü ğünü anladı. 
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Paul az kalsın bayılıyordu. Hayatında hiç böyle müt hi ş bir korkuya kapılmamı ştı. 
Bu deh şete yo ğun bir suç duygusu da kan şı-yordu. Birden kendinden geçti ği sırada 
gördü ğü rüyayı anımsadı. Annie'nin çifteyle kar şısında durdu ğunu ve, "Madem 
özgür olmayı bu kadar istiyorsun, ben de seni serbe st bırakınm, Paul," dedi ğini. 
Yakla şan araba yava şlarken motorun gürültüsü de hafifledi. Evet gelen A nnie'ydi. 
Paul artık hiçbir şey hissetmeyen elleriyle tekerlekleri tutarak kapıy a do ğru 
gitti. O arada masadaki penguene bir göz attı. Eski  yerinde miydi? Bilmiyordu. 
Sadece öyle oldu ğunu umabilirdi. 
Holde gitgide hızlanarak yatak odasına do ğru ilerledi. Kapıdan hızla 
giriverece ğini umuyordu. Ama iyi ayarlayamamı ştı.. Tekerlekli sandalye kapının 
sağ çerçevesine çarparak biraz geriledi. 
Kafası ona, boyayı çizdin mi, diye ba ğırdı. Ah, Tannm, boyayı çizdin mi? Đz 
bıraktın mı? 
Boya kalkmamı ştı. Pek hafif bir çizgi vardı ama boya dökülmemi şti. Çok şükür... 
Paul tela şla biraz geriledi. Sonra öne do ğru ilerledi. Dar kapıdan geçmeye 
çalı şıyordu. 
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Motor gürültüsü iyice yakla şmıştı. Araba daha da yava şlıyordu. Paul şimdi kar 
lastiklerinin hı şırtılarını duyuyordu. 



Tekerleklerin dingil kapaklan çerçeveye dayanıp kal dı. Paul itmeye çalı ştı ama 
bunun bir yaran olmayaca ğım biliyordu. Çerçeveye sıkı şmış, şarap şi şesinin 
ağzına sokulmu ş bir mantar gibi. Gerilemesi de, ilerlemesi de imkâ nsızdı... 
Son bir kez çabaladı. Kol kaslan keman telleri gibi  titre şiyordu. Ve tekerlekli 
sandalye yine hafif bir gıcırtıyla kapıdan girdi. 
Cip bahçe yoluna saptı. 
Paul'ün kafası deli gibi, herhalde paketleri var, d iye saçmaladı. Yazı kâ ğıdı. 
Belki ba şka birkaç şey daha. Kapıya yakla şırken dikkatle yürüyecek. Buz 
yüzünden. Artık odaya girdin. En büyük engeli a ştın. Zamanın var. Hâlâ var... 
Odada ilerleyerek beceriksizce bir yanm dönü ş yaptı. Sandalye açık kapıya 
paralel olarak dururken, cipin gürültüsünün kesildi ğini fark etti. 
Eğilerek kapının tokma ğını yakaladı. Kapıyı çekip kapamaya çalı ştı. Kilidin 
kaskatı çelik bir parmak gibi uzanan dili çerçeveye  çarptı. Ba şparmağıyla dili 
itti. Bu biraz içeri girdi, sonra da öyle kaldı. 
Bir an dile aptal aptal baktı. Aklına donanmanın o eski prensibi gelmi şti. 
"Aksilik olacaksa olur." 
Ah, Tannm, yalvannm. Artık yeter. Kadının telefonu bozmuş olması yeterli de ğil 
mi? 
Paul dili bıraktı. Bu hemen uzadı yine. Tekrar itti . Dil yine ya-n yerde durdu. 
Kilidin içinden gelen tıkırtıyı duyunca durumu anla dı. Pensin kınk parçasıydı 
bu. Kilidin dilinin iyice içeri girmesini engelliyo rdu. 
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Cipin kapısının açıldı ğını i şitti. Hatta kadının arabadan inerken oflayıp 
pofladı ğım, kesekâ ğıtlannı toplarken çıkan hı şırtıyı da. 
Paul, "Haydi..." diye fısıldadı. Dili usulca ileri geri oynatmaya ba şladı. Ama 
her seferinde iki milim kadar içeri girdi, sonra da  durdu. O lanet olasıca 
pensin kilitle tıkırdadı ğını duyuyordu. "Haydi... Haydi... Haydi..." 
Paul yine a ğlamaya ba şlamı ştı ama bunun farkında bile de ğildi. Terlerle ya şlar 
yanaklannda birbirine kan şıyordu. O kadar ilaç almı ş olmasına ra ğmen bacaklannm 
hâlâ sancıdı ğının hayal meyal farkındaydı. Bu küçük çabasının be delini çok a ğır 
ödeyece ğinin de. 
Bahçe yolundan gelen kadının gürültülü, ihtiyatlı a yak seslerini duydu. Sonra 
bunu bir şıkırtı izledi. Annie anahtarlannı çantasından çıkan yordu. 
"Haydi... Haydi... Haydi..." 
Bu kez dili itti ği zaman bir şıkırtı oldu ve madeni parça biraz içeriye girdi. 
Ama yine de çerçeveye takılacak uzunluktaydı. 
"Lütfen... Haydi..." 
Dili daha hızlı oynatmaya, sarsmaya ba şladı. Bir yandan da etrafı dinliyordu. 
Kadm mutfak kapısını açmı ştı. Sonra ne şeyle seslendi. "Paul? Ben geldim? 
Đstedi ğin kâ ğıdı aldım." 
Yakalandım. Yakalandım ben. Tannm, yalvannm! Ah, Ta nnm, onun canımı yakmasına 
izin verme... 
Titreyerek ba şparmağıyla dili itti. Bir çatırdı oldu. Toka kınl-mı ştı. Dil iyice 
içeri girdi. Kadın mutfakta anora ğının fermuvannı açarken çıkan çatırtıyı 
i şitti. 
Yatak odasının kapısını kapattı. Kilit şıkırdadı. Paul'e silah sesinden 
farksızmı ş gibi geldi. 
Bu sesi duydu mu? Herhalde... Herhalde duydu! 
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Tekerlekli sandalyeyle geri geri pencereye do ğru gitti. Kadının ayak sesleri 
holde yankılandı ğı sırada hâlâ sandalyeyi çevirmeye çalı şıyordu. 
"Kâ ğıdını aldım, Paul? Uyuyor musun?" 
Bu i şi zamanında yapamayaca ğım... Duyacak... 
Kadının anahtarı kilitte dönerken Paul da dönü ş kolunu hızla çekti ve sandalye 
pencerenin önüne kaydı. 
Anahtar dönmeyecek... anlayacak... O saç tokası... Şüphelenecek... 
Ama anla şılan küçük maden parçası kilidin iyice dibine dü şmüştü. Anahtar güzelce 
döndü. Paul gözlerini yan kapatmı ş oturuyor, deli gibi, dilerim sandalyeyi eski 
yerine getirmi şlerdir, diye dü şünüyordu. Hiç olmazsa fark etmeyece ği kadar 



yakınına... Yüzümün ter içinde oldu ğunu ve titredi ğimi fark edecek... Belki buna 
bana ilaç vermemi ş olmasının yol açtı ğını dü şünür... Ah, Tannm, iz 
bırakmamı şımdır in şallah..." 
Kapı açılırken Paul kuca ğına do ğru baktı ve iz bırakıp bırakmadı ğını anlamaya 
çalı şırken çok önemli bir şeyi unutmu ş oldu ğunu anladı. Novril kutulan hâlâ 
kuca ğındaydı. 
35 
Kadın iki paket kâ ğıt getirmi şti. Đki eline birer paket alarak havaya kaldırdı. 
Gülümsüyordu. "Tam istedi ğin gibi, öyle de ğil mi? Đki paket getirdim. Mutfakta 
da daha iki paket var. Ne olur ne olmaz 
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diye aldım. Böylece..." Birdenbire sustu, ka şlannı çatarak Paul'ü süzdü. 
"Üzerinden terler akıyor... Yüzün de iyice kızarmı ş." Bir an durdu. "Ne yaptın?" 
Paul'ün içinde korku dolu bir ses yine ciyak ciyak bağınyor-du. Yakalandın. 
Savaşmaktan vazgeç artık. Đtiraf et gitsin. Belki sana acır. Buna ra ğmen alayla 
kan şık bir yorgunlukla kadının şüphe dolu gözlerinin içine bakmayı ba şardı. 
"Ne yaptı ğımı bildi ğini sanıyorum. Acı çektim." 
Annie etekli ğinin cebinden bir kâ ğıt mendil çıkararak Paul'ün alnını sildi. 
Mendil sınlsıklam oldu. Kadın o korkunç, yalancı, a nnece sevgiyle gülümsedi. 
"Bacaklann çok mu sancıdı?" 
"Evet. Evet, öyle. Şimdi..." 
"Sana beni öfkelendirmemeni söylemi ştim. Ya şa ve ö ğren. Öyle demezler mi? Eh, 
yaşadı ğın takdirde herhalde sen de ö ğrenebilirsin." 
"Artık kapsüllerimi verir misin?" 
Kadın, "Bir dakika sonra," dedi. Gözlerini onun ter li suratından ayırmıyordu. 
Paul'ün yüzü balmumu gibiydi ama yanaklan pençe pen çe kızarmı ştı. "Önce 
istedi ğin ba şka bir şey olup olmadı ğını anlamalıyım. Belki ahmak Annie Wilkes'm 
unuttu ğu bir şey vardır. Çünkü o Bay Zekinin romanını nasıl yazac ağını bilmiyor. 
Belki de tekrar kente giderek bir teyp almamı ister sin. Ya da yazı yazarken 
giyece ğin özel terlikleri. Veya böyle bir şeyi. Çünkü istiyorsan hemen giderim. 
Senin istedi ğin benim için emir demektir. Sana kapsüllerini verm ek için bile 
beklemem. Hemen ihtiyar Bes-sie'ye atlar giderim. E , ne diyorsun, Bay Zeki? Her 
şey tamam mı?" 
Paul, "Tamam," dedi. "Annie, lütfen..." 
"Beni bir daha kızdırmayacaksın de ğil mi?" 
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"Hayır. Bir daha kızdırmayaca ğım." 
"Çünkü öfkelendi ğim zaman kendimi kaybediyorum." Kadının bakı şları a şağıya do ğru 
kaydı. Şimdi Paul'ün kuca ğına bakıyordu. Yazar iki elini Novril kutularının 
üzerine kapatmı ştı. Annie uzun bir süre Paul'ün parmaklanna baktı. 
Sonra da, usulca, "Paul?" diye sordu. Ellerini nede n öyle tutuyorsun?" 
Paul a ğlamaya ba şladı. Bunun nedeni suçluluk duygusuydu. Ve en çok d a bundan 
nefret ediyordu. Bu canavar kadın, yaptıkları yeti şmiyormu ş gibi, kendini suçlu 
hissetmesine de neden olmu ştu. Paul suçluluk duygusu yüzünden a ğlıyordu şimdi... 
Bir de yorgunlu ğu, çaresizli ği nedeniyle. 
Paul ba şını kaldırdı. Ya şlar yanaklanndan akıyordu. Elindeki son kozu oynadı . 
"Kapsüllerimi istiyorum. Örde ği de. Sen yokken bütün o süre boyunca kendimi 
tuttum. Annie. Ama daha fazla dayanamayaca ğım. Ve yine üstümü ba şımı ıslatmak 
istemiyorum." 
Kadın usulca, ne şeyle gülümseyerek Paul'ün alnına dü şmüş olan saçlanm itti. 
"Zavallı, yavrum. Annie sana çok çektirdi de ğil mi? Çok! Hain Annie! Hemen 
getiriyorum." 
36 
Zaman olsaydı bile, kutulan yine de halının altına saklamaya cesaret 
edemeyecekti. Kutular küçüktü ama belli olacaklardı . Kadının banyoya gitti ğini 
duydu. Hemen kutulan alıp elini zorlukla ar- 
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kaya götürdü. Canının yanmasına aldırmadan kutulan külotunun içine soktu. 
Mukavva kö şeler kabaetlerinin arasına batıyordu. 
Kadın elinde ördekle geldi. Tenekeden yapılmı ş, eski tip bir sürgüydü. Gülünç 
bir biçimde saç kurutma makinesine benziyordu. Anni e'nin di ğer elinde bir bardak 
su ve iki Novril kapsülü vardı. 
Paul, yanm saat önce dört kapsül içtin, diye dü şündü. Đki tane daha alırsan 
herhalde komaya girer ve ölürsün. Buna ikinci bir s es cevap verdi. Çok da iyi 
olur. 
Paul kapsülleri alarak suyla yuttu. 
Annie örde ği uzattı. "Yardıma ihtiyacın var mı?" 
Paul, "Bu i şi kendim ba şannm," dedi. 
Kadın ba şını çevirdi. Paul onun gülümsedi ğini fark etti. Annie birkaç dakika 
sonra, "Tamam mı?" diye sordu. 
"Evet." Paul'ün aslında örde ğe ihtiyacı vardı. O heyecanı arasında böyle şeyleri 
düşünememişti. 
Kadın tenekeyi alıp dikkatle yere koydu. "Artık sen i yata ğına yatıralım. 
Herhalde bitkin haldesin... Bacaklann opera aryalan  söylüyor olmalı." 
Paul ba şını salladı. Aslında hiçbir şey hissetmiyordu. Aldı ğı haplar onu 
korkulacak bir hızla baygınlı ğa do ğru götürüyordu. Artık odayı kat kat gri 
tülbentlerin arkasından görmeye ba şlamı ştı. Kafasında bir tek dü şünce vardı. 
Annie'nin o sırada külotuna küçük kutulan doldurmu ş oldu ğunu fark etmemesi için 
hem kör, hem de uyu şuk olması gerekirdi. 
Kadın tekerlekli sandalyeyi karyolaya yana ştırdı. "Bir dakika daha sabret, Paul. 
Ondan sonra biraz kestirirsin." 
Paul, "Annie, be ş dakika bekleyebilir misin?" demeyi ba şardı. 
Kadın ona baktı. Gözleri hafifçe kısılmı ştı. "Çok sancın oldu ğunu sanıyordum, 
ahbap." 
115 
Stephen King 
"Öyle... Çok canım yanıyor. En çok dizlerim. Hani s enin... yani öfkelendi ğin 
zaman... Henüz kuca ğa alınmaya hazır de ğilim. Onun için be ş dakika bekler misin? 
Şey... Şey için..." 
Paul r>^ söylemek istedi ğini biliyordu ama sözler ondan uzakla şıyor, kayarak gri 
bir bulutun içinde kayboluyordu. Çaresizce kadına b aktı. Artık yakalayaca ğını 
biliyordu. 
Annie, " Đlacın etkisinin görülmesi için mi?" diye sordu. Pau l minnetle, "Evet," 
der gibi ba şını salladı. 
"Tabii. Ben aldıklanmı kaldırayım. Sonra hemen döne rim." 
Kadın odadan çıkar çıkmaz Paul arkaya do ğru uzandı. Kutula-n çıkararak birer 
birer yata ğın altına soktu. Gri tülbent tabakalan gitgide kalı nla şıyor, renkleri 
siyaha dönüyordu. 
Paul, mümkün oldu ğu kadar içeri sok, diye kendi kendisine tekrarlıyor du. Kadın 
yata ğı yaparken çar şafı çekti ği zaman kutular dü şmemeli. Onlan mümkün oldu ğu 
kadar... kadar... 
Son kutuyu da yata ğın altına tıktı. Sonra arkasına yaslanarak tavana b aktı. W 
harfleri boyanın üzerinde sarho ş gibi dans ediyordu. 
Afrika, diye dü şündü. 
Artık durulariıTiaLyım... 
Ah ba şım burada çok dertte... 
Đzleı .. Acaba iz bıraktım mı? Acaba... 
Paul Sheldon kendinden geçti. Uyandı ğı zaman aradan on dört saat geçmi şti ve 
dı şanda yine kar ya ğıyordu. 
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lan Carmichael'a kraliçenin hazinesindeki bütün müc evherleri verselerdi, yine de 
Little Dunthorpe 'dan ayrılmak istemezdi. Bununla b irlikte kendi kendine, tüm 
Đngiltere'de, hiçbir yerde ya ğmur Cornwall'daki kadar şiddetli olamaz diye 
itiraf ediyordu. 
Antredeki bir çengele eski bir havlu parçası takılm ı ştı, lan ıslak ceketini 
astıktan, çizmeleri çıkardıktan sonra o havluya koy u sarı saçlarını kurulamaya 
çalı ştı. 
Oturma odasından Chopin 'in bir suyun akı şına benzeyen parçasının tatlı sesi 
geliyordu, lan sol elinde havluyla durup dinlenmeye  ba şladı. 
119 
Stephen King 
Şimdi yanaklarından akan ya ğmur damlaları de ğil gözya şla-rıydı. 
Geoffrey'nin, "Onun önünde a ğlamamalısm," dedi ğini anımsadı. "Hiçbir zaman!" 
Geoffrey haklıydı tabii. Sevgili Geoffrey ender yan ılırdı zaten. Ama lan 
yalnızken bazen Misery 'nin Ölüm Mele ğinin elinden son anda kurtuldu ğunu 
anımsayınca gözya şlarını tutamıyordu. Öyle seviyordu ki Misery'yi. On suz 
yaşayamazdı. Misery ölürse onun da bayatı sona ererdi. .. 
Misery'nin sancıları çok uzun sürmü ş, zor bir do ğum yapmı ştı. Ama ebe, " Şimdiye 
kadar gördü ğüm genç hanımlannkinden daha zor olmadı," demi şti. Fırtına 
yakla şırken Geoffrey ata atlayarak doktor ça ğırmaya gitmi ş, ondan bir saat sonra 
da ebe endi şelendi ğini söylemi şti. Gece yansına do ğru kanama ba şlamı ştı. 
"Sevgili Geoeffrey. "lan çok büyük ve sıcak mutfa ğa girerken bu sözleri yüksek 
sesle söyledi. 
Carmichael'larm aksi ama sevimli ya şlı kâhyası Bayan Rama-ge kilerden çıkarak, 
"Bir şey mi söylediniz, efendim?" diye sordu. Her zamanki  gibi bonesi 
çarpılmı ştı ve enfiye kokuyordu. Kadın yıllardan beri bu alı şkanlı ğını 
gizledi ğini sanıyordu. 
lan, " Đsteyerek söylemedim, Bayan Ramage," dedi. 
"Ceketinizden akan suyun şıpırtısmı duyuyorum... Galiba sundurmayla ev arasın da 
neredeyse bo ğuluyordunuz." 
lan, "Evet, gerçekten öyle," dedi ve sonra da, e ğer Geoffrey doktorla on dakika 
sonra gelseydi, Misery ölecekti, diye dü şündü. Bu dü şünceyi durmadan kafasından 
kovmaya çalı şıyordu. Hem gereksiz, hem de korkunç bir şeydi bu. Misery'siz bir 
hayat dü şüncesi öylesine deh şet vericiydi ki, bazen lan 'ı gafil avlıyordu. 
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Sonra bir bebe ğin sesi daldı ğı bu sıkıntılı dü şüncelerden uyandırdı. O ğlunun 
sesiydi. Uyanmı ştı ve kamını doyurmaya hazırdı, lan, Thomas 'm bezl erini 
deği ştirerek onu yatı ştırmaya çalı şan becerikli dadı Annie Wilkes 'm de sesini 
duydu. 
Bayan Ramage, "Bebe ğin sesi bugün iyi çıkıyor," dedi, gülümseyerek, lan  bir an 
hayretle bir erkek çocu ğun babası oldu ğunu dü şündü. Aynı anda kapıdan karısının 
sesi geldi. 
"Merhaba, hayatım." 
lan ba şını kaldırarak Misery'e, sevgilisine baktı. Genç ka dının sönmekte olan 
korlar gibi kızıl ı şıltılı kestane rengi gür saçları omuzlarına dökülmü ştü. 
Gözleri daha koyu renk duruyordu. Mutfaktaki lambal arın aksi vuruyordu bu 
gözlere. Bir mücevhercinin koyu renk kadifesinin üz erinde ı şıldayan küçük, 
değerli pırlantalar gibi. 
lan, "Sevgilim," diye ba ğırarak Misery'e do ğru ko ştu. O gün Liverpool'da yaptı ğı 
gibi. lan o sırada korsanların karısını kaçırdıklar ını sanıyordu. Deli Jack 
Wickersham buna yemin etmi şti. 
Bayan Ragame birdenbire oturma odasında bir i şi yarım bırakmı ş oldu ğunu 
hatırlayarak karı kocayı ba ş ba şa bıraktı. Ama mutfaktan çıkarken gülümsüyordu. 
O da bazen, iki ay önce o karanlık gecede Bay Geoff rey'le doktor bir saat geç 
gelselerdi, hayatımız ne hale girerdi, diye dü şünüyordu. Ya da Bayan Misery'e 
kan verme deneyi ba şarılı olmasaydı? Genç efendim cesaretle kendi kanın ı 
hanımının bo şalmı ş damarlarına akıtmasaydı?... 
Bayan Ramage holde hızla ilerlerken kendi kendine, aman kızım, dedi. Bazı 
düşünceler dayanılacak gibi olmuyor. Unut bunu. Đyi bir Fikir bu, lan öyle 



söylemi şti ona. Ama ikisi de bazen ö ğüt vermenin, yerine getirmekten daha kolay 
oldu ğunu ö ğrenmi şlerdi. 
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lan mutfakta Misery'yi kendine çekti. Karısının sıc ak cildinin tatlı kokusunu 
duyarken ruhu ya şadı, öldü ve yeniden canlandı sanki. 
Misery'nin gö ğsüne dokundu, kalbinin güçlü ve düzenli atı şlarını duydu. 
lan, "Sen ölseydin," diye fısıldadı. "Ben de seninl e ölürdüm..." 
Genç kadın onun boynuna sarılarak fısıltıyla cevap verdi. "Sus, sevgilim. 
Saçmalama. Ben buradayım. Đşte, kar şında... Haydi, beni öp. E ğer ölürsem buna 
sana kar şı duydu ğum istek neden olacak." 
lan 'm dudakları Misery'ninkileri buldu. Genç adam parmaklarım karısının o nefis 
kestane rengi saçlarının arasına daldırdı. Birkaç d akika için her şey ortadan 
silindi. Şimdi sadece ikisi vardı. 
2 
Annie romanın ilk üç sayfasını yata ğın yanındaki komodin üzerine bıraktı. Paul 
onun bu konudaki fikrini açıklamasını bekledi. Mera k duyuyordu ama endi şeli 
değildi aslında. Misery'nin dünyasına yeniden kolaylık la girivermesine hayret 
ediyordu. Kadının dünyası bayat ve melodramatikti. Ama yine de korktu ğu kadar 
rahatsız olmamı ştı. Hatta rahatlık bile duymu ştu. Sanki aya ğına eski 
terliklerini giymi ş gibi. Bu yüzden Annie'nin sözlerini duydu ğu zaman a ğzı 
hayretinden açık kaldı. 
"Bu do ğru de ğil." 
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"Yani... yani be ğenmedin mi?" Paul kulaklanna inanamıyor, di ğer Misery 
romanlanna bayıldı ğına göre, diye dü şünüyordu. Şimdi bunu be ğenmemiş olamaz. Bu 
sahneler tam Misery'den beklenecek şeyler. O yüzden de birer karikatürden 
farksız. Anne tavırlı ya şlı Bayan Ramage kilerde enfiye çekiyor, lan'la Mise ry, 
cuma gecesi lise balosundan eve dönen ate şli iki çocuk gibi birbirlerini 
mıncıklıyorlar... 
Şaşırma sırası bu kez Annie'deydi. "Be ğenmemek mi? Tabii be ğendim. Çok güzel! 
lan, Misery'yi kollanna aldı ğı zaman dayanamadım, a ğladım." Gerçekten de gözleri 
biraz kızarmı ştı. "Bebek Thomas'ın dadısına benim adımı vermen de  çok tatlı bir 
şey." 
Paul, aynca zekice de, dedi kendi kendine. Daha do ğrusu öyle oldu ğunu umanm. Ha, 
aklıma gelmi şken... Bebe ğe Sean adını verecektim. Belki bu nokta seni 
ilgilendirir... Ama sonra de ği ştirdim. Çünkü bu adda da N harfi vardı. N 
harflerini elle yazmak zorunda kaldım. Sürüyle N'yi ... 
"Korkanm anlayamadım, Anhie..." 
"Anlamadı ğın belli. Ben yazdıklannı be ğendi ğimi söylemedim. Sadece do ğru 
olmadı ğından söz ettim. Hileye ba şvurmu şsun. Bu sahneleri de ği ştirmelisin." 
Paul, bir ara onun kusursuz bir dinleyici oldu ğunu mu dü şünmüştüm, diye geçirdi 
aklından. Ah, Paul, seni kutlamalıyım. Bir hata yap maya karar verdin mi öyle 
ufak tefek şeylerle yetinmiyorsun. Bizim Sadık Okuyucu, Amansız  Editöre 
dönüştü." 
Farkına varmadan yüzünde o içten ve dikkatli ifade belirdi. Editörlerle 
konu şurken hep böyle yapardı. Paul bu ifadesini, '"Size yardım edebilir miyim, 
Bayan?' duru şu" diye tanımladı. Çünkü editörlerin ço ğu servis istasyonuna 
girerek, " Şu takır takır eden şey neyse onu çabucak düzeltin," diyen kadınlara 
benzerdi. Đçten bir il- 
123 
Stephen King 
gi ifadesi gururlannı ok şardı. Editörler de gururlan ok şandı ğı zaman bazen 
insanın delice fikirlerini kabul ederlerdi. 
Paul, "Nasıl bir hileye?" diye sordu. 
Kadın, "Geoffrey atla doktora gidiyor," dedi. "Bu u ygun. Mi-sery'nin Çocu ğu'nun 
otuz sekizinci bölümünde de vardı. Ama çok iyi bild i ğin gibi, doktor hiçbir 
zaman gelmiyor. Çünkü Geoffrey o Bay Cranthorpe'un turnikesinin üzerinden a şmaya 
çalı şırken atının aya ğı üstteki çubu ğa takılıyor. O pis herifin Misery'nin 
Dönüşü'nde hak etti ği cezayı bulaca ğını umuyorum, Paul. Gerçekten. Geoffrey bu 



kaza yüzünden köprücük kemi ğini ve kaburgalanndan bazılannı kınyor. Bütün gece 
yağmurda yatıyor. Sonunda o çoban gelerek onu buluyor.  Ama bu yüzden doktor 
gelmiyor. Anlıyor musun?" 
"Evet." Paul gözlerini kadının yüzünden ayıramıyord u. 
Annie'nin editörlü ğe kalktı ğını sanmı ştı. Hatta romanı birlikte yazmaya 
kalkı şaca ğını, ona neyi, nasıl yazaca ğını söyleyece ğini dü şünmüştü. Ama durum 
böyle de ğildi. Bay Cranthorpe örne ğin... Kadın onun cezasını çekece ğini 
umuyordu. Ama bunu talep etti ği yoktu. Paul'ü yönetimi altına almı ştı ama 
hikâyenin akı şını kontrol etmesinin imkânsız oldu ğunu dü şünüyordu. Ama bazı 
şeyler de kabul edilmezdi. Kadın gerçekten Sadık Oku yucu'ydu. Ve bu, Sadık Ahmak 
anlamına da gelmiyordu. 
Annie, Paul'ün Misery'yi öldürmesine izin vermiyord u. Ama kadını hileye 
başvurarak canlandırmasına da razı de ğildi. 
Paul bıkkınlıkla ah, Tannm, dedi kendi kendine. Ben  Misery'yi gerçekten 
ÖLDÜRDÜM. Şimdi ne yapaca ğım? 
Annie, "Ben küçük bir kızken," dedi. "Sinemalarda f ilmleri kısım kısım 
gösterirlerdi. Haftada bir bölüm. 'Maskeli Süvari' 'Baytekin', hatta Frank 
Buck'la ilgili bir film. Şu vah şi hayvanı ya- 
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dalamak için Afrika'ya giden adam. Bir bakı şıyla aslanlara ve kaplanlara boyun 
eğdirilmi ş. O filmleri hatırlıyor musun?" 
"Hatırlıyorum. Ama sen o kadar ya şlı olamazsın, Annie. Herhalde sözünü etti ğin o 
filmleri televizyonda gördün. Ya da ablan veya a ğabeyin sana onlardan söz etti." 
Kadının etli yüzünde, a ğzının iki yanında çukurlar belirip kayboldu. "Haydi  
oradan, alaycı! Ama gerçekten a ğabeyim vardı. Her cumartesi günü ö ğleden sonra 
onunla sinemaya giderdik. Califor-nia'da, Bakersfie ld kentinde. Ben orada 
büyüdüm. Dünya haberleri, çizgi filmler ho şuma giderdi. O uzun filmler de. Ama 
en çok heyecanla dizi filmin yeni bölümünü beklerdi m. Hafta boyunca zaman zaman 
o filmi dü şünürdüm. Sınıfta sıkıldı ğım ya da a şağı kattaki Bayan Krenmitz'in 
dört piçinin ba şında beklemek zorunda kaldı ğım zaman. O arsız çocuklanndan öyle 
nefret ederdim ki." 
Annie sıkıntılı bir sessizli ğe bürünerek gözlerini kö şeye dikti. Yine bo ş bo ş 
bakıyordu. Günlerden beri ilk kez oluyordu bu. Paul  endi şeyle, yine kriz mi 
geçirecek, diye sordu. E ğer öyleyse hazırlıklı olmalıyım. 
Kadın sonunda kendini topladı ve her sefer oldu ğu gibi yüzünden hafif, hayret 
dolu bir ifade belirdi. Sanki dünyayı yine yerli ye rinde bulaca ğını ummamı ş 
gibi. "Roket Adama bayılırım. Altıncı kısmın sonund a kendinden geçer ve uça ğı 
alçalmaya ba şlardı. Bölümün adı, 'Gökyüzünde Ölüm'dü.' Ya da 'Al evli Felaket' 
adlı dokuzuncu bölümün sonunda onu alev alev yanan bir ambarda bir iskemleye 
bağlarlardı. Bazen kendini frenleri tutmayan bir araba da bulurdu, bazen de 
zehirli gaz verilen bir odada. Ya da onu elektrikle  öldürmeye çalı şırlardı." 
Annie bütün bunlardan sevgiyle söz ediyordu. Bu duy gusu gerçekti ve onun için de 
garip kaçıyordu. 
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Paul, "O filmleri en heyecanlı yerinde keserlerdi,"  demek cesaretini gösterdi. 
Kadın ka şlarını çatarak ona baktı. "Bunu biliyorum, Bay uyan ık! Tanrım, bazen 
çok aptal oldu ğumu sandı ğını dü şünüyorum." 
"Hiç de öyle dü şünmüyorum, Annie, gerçekten." 
Kadın elini sabırsızca salladı. Paul o zaman Annie' nin sözünü kesmesinin daha 
doğru olaca ğını anladı. Hiç olmazsa o gün. 
"Roket Adamın o dertten nasıl kurtulaca ğını tahmin etmeye çalı şmak çok e ğlenceli 
olurdu. Bazen tahminim do ğru çıkardı, bazen de çıkmazdı. Ama kalle şlik 
etmedikleri sürece buna önem vermezdim. Yani hikâye leri hazırlayanlar..." Annie 
yazarın neyi kastetti ğini iyice anlaması için ona dik dik baktı. 
Paul, bunu anlamamak imkânsız, diye dü şündü. 
"Örne ğin, uçakta baygın halde yatarken, Roket Adam birden bire kendine geliyor ve 
koltu ğun altında bir para şüt oldu ğunu fark ediyordu. Bunu takıp uçaktan 
atlıyordu. Bence uygundu. Yani kalle şlik sayılmazdı. 



Paul kendi kendine, yüzlerce Đngilizce komposizyon ö ğretmeni seninle aynı 
fikirde de ğil, hayatım, dedi. Bu sözünü etti ğin şeye deus ex machina denilir. Bu 
yöntem ilk kez Grek anfiteatrlannda kullanıldı. Oyu n yazan kahramanını 
kurtulamayaca ğı bir biçimde bir kö şeye sıkı ştırdı ğı zaman yukarıdan çiçeklerle 
süslenmi ş bir iskemle indirildi. Kahraman buna binerek yukar ı çekildi ve böylece 
beladan kurtuldu. En ahmak bir seyirci bile bu sahn edeki sembolizmi kavrardı. 
Kahramanı Tanrı kurtarmı ştı. Ama bin yedi yüzlerde, bazen 'koltu ğun altındaki 
para şüt oyunu' diye de bilinen deus ex machina yönetimin in modası geçti. Tabii 
Roket Adam gibi bilmeceler ve çocuk kitapları dı şında. Sen galiba bunu fark 
etmedin, Annie. 
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Paul unutamayaca ğı korkunç bir an gülece ğini sandı. Bir gülme krizi geçirecekti. 
Kadının bu sabahki durumuna bakılırsa, Pa-ul'ü çirk in ve acı verecek bir biçimde 
de cezalandırırdı büyük bir olasılıkla. Paul hemen elini a ğzına götürerek 
öksürük krizi geçiriyormu ş gibi yaptı. 
Kadın yumru ğunu onun sırtına indirdi. Paul'ün canı fena halde y andı. "Daha iyi 
misin?" 
"Evet. Sa ğ ol." 
"Devam edebilir miyim, Paul? Yoksa bir de aksırık k rizi geçirmek niyetinde 
misin? Kovayı getireyim mi? Belki biraz daha kusmak  ister misin." 
"Hayır, Annie. Lütfen devam et. Söylediklerin çok i lginç." 
Kadın biraz yumu şadı. Çok de ğil, birazcık. "Roket Adamın koltu ğun altında 
para şütü bulması kalle şlik sayılmazdı. Belki pek gerçekçi bir sahne de ğildi ama 
uygundu." 
Paul hayretle bunu dü şündü. Kadının zaman zaman bazı şeyleri kavrayabilmesi onu 
her zaman şaşırtıyordu. Evet, Annie'nin söyledikleri do ğruydu. "Uygun'la 
"Gerçek" belki dünyaların en iyisinde aynı anlama g eliyordu. Ama burası o dünya 
değildi. 
Annie ekledi. "Ba şka bir bölümü alalım. Đşte dün yazdıklarının kusuru bu, Paul. 
Onun için beni iyi dinle." 
"Kulak kesildim." 
Kadın onun alay edip etmedi ğini anlamak için bir an dikkatle baktı. Ama Paul'ün  
solgun suratında çok ciddi bir ifade vardı. O anda çalı şkan bir ö ğrenciye 
benziyordu. Annie'nin deus ex machina konusunda, bu nun adı dı şında, her şeyi 
bildi ğini anladı ğı zaman gülme iste ği de kaybolmu ştu. 
Annie, "Pekâlâ," dedi. "Bu bölüm freni bozuk arabay la ilgiliydi. Birtakım 
haydutlar Roket Adamı frenleri çalı şmayan bir araba- 
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ya koyuyorlardı. Tabii Roket Adam kılı ğını de ği ştirmi şti, onun kim oldu ğunu 
bilmiyorlardı. Haydutlar kapılan lehimliyor, sonra da arabayı virajlı bir da ğ 
yolundan a şağıya do ğru itiyorlardı. O gün heyecanımdan yerimde oturamıy ordum." 
Annie yata ğın kenarına ili şmişti. Paul odanın di ğer tarafında, tekerlekli 
sandalyede oturuyordu. Banyo ve oturma odasına gide li aradan be ş gün geçmi şti. O 
olayın etkisinden tahmin etti ğinden çok daha çabuk kurtulmu ştu. Yakalanmamanın 
bile yeterince etkili bir tedavi oldu ğunu dü şünüyordu. 
Kadın takvime, sonsuz şubat boyunca kıza ğıyla tepeden inen çocu ğa baktı. 
Dalgınla şmıştı. "Zavallı Roket Adam arabaya hapse-dilmi şti. Roket çantası, hatta 
'özel gözlü' mi ğferi de yanında de ğildi.. Arabayı sürmeye, durdurmaya ve yan 
kapıyı açmaya çalı şıyordu. Aynı zamanda yani. Durmadan çabalıyordu." 
Evet, Paul birdenbire her şeyi görür gibi oldu. Böyle gülünç ve melodramatik b ir 
sahnenin gerilim sa ğlamak için nasıl kullanabilece ğini kavradı. Görünüm., her 
şey korku uyandıracak bir biçimde e ğilmi şti. A ğaçlar hızla geçiyordu. Bir erkek 
aya ğı gev şek frene basıyor, basıyordu. Bu ayakta bin dokuz yü z kırk modası bir 
ayakkabı vardı. Sonra adamın omzu kapıya çarpıyordu . Kamera kapının dı şını 
alıyor ve yanındaki lehimlere yakla şıyordu. Budalaca, hiçbir edebi de ğeri 
olmayan bir sahneydi ama insan bunu etkileyici bir biçimde kullanabilirdi yine 
de. Seyircilerin nabız atı şlannı hızlandırabilirdi. 
Annie, "Yol koskocaman bir kayanın önünde sona eriy ordu," dedi. "Sinemada 
herkes, Roket Adam araba kayaya eri şmeden dı şarı çıkamazsa ölece ğini biliyordu. 



Ah, Tanrım! Araba hızla iniyor, Roket Adam hâlâ fre n yapmaya ve kapıyı açmaya 
çalı şıyordu. Sonra... Araba kayaya çarpıyor, havaya fırl ıyor, sonra da a şağıya 
doğru 
128 
Sadist 
yuvarlanıyordu. Yamacın orta yerine çarparak alev a lıyordu. Ve yu-varlana 
yuvarlana okyanusa dü şüyordu. Sonra ekranda bir yazı be-liriyordu. 'Gelec ek 
hafta On Birinci Bölüm: Ejderha Uçuyor.'" 
Yata ğın kenarına ili şmiş olan kadın ellerini birbirine kenetle-mi şti. Đri gö ğsü 
hızla kalkıp iniyordu. "Ya..." Annie, Paul'e bakmıy ordu hâlâ. Gözleri duvara 
dikiliydi. "Ondan sonra gözlerim hiçbir şeyi görmez oldu. Bütün hafta Roket 
adamı dü şünüp durdum. O felaketten nasıl kurtulacaktı? Bunu tahmin bile 
edemiyordum. Ertesi cumartesi ö ğle vakti sinemaya gittim. Oysa gi şe biri çeyrek 
geçe açılıyordu. Film de ikide ba şlıyordu. Ama Paul... olanları... olanları 
hiçbir zaman tahmin edemezsin." 
Paul bir şey söylemedi ama pekâlâ tahmin ediyordu. Annie'nin yazdıklarını 
beğenmesine ra ğmen onların uygun olmadı ğını nasıl anladı ğını da. Kadın bunu 
anlıyor ve açık açık söylüyordu. Çürütülemeyecek bi r kesinlikle hem de. Paul 
bütün bunları anlıyordu. Utandı ğını da fark ederek şaşırdı. Annie haklıydı. 
Hileye sapmı ştı. 
"Yeni bölüm her zaman bir öncekinin sonuyla ba şlardı. Bu kez de Roket Adamın 
arabayla yoku ştan ini şini gösterdiler. Kayayı ve uçurumu, Roket Adamın ka pıyı 
yumruklayarak açmaya çalı şmasını da. Ama sonra araba uçurumun kenarına gelmed en 
kapı hızla açıldı ve Roket Adam yola uçtu. Araba uç urumdan yuvarlandı. 
Sinemadaki çocukların hepsi de Roket Adam kurtuldu ğu için, 'Ya şa!' diye 
bağırdılar. Ama ben ba ğırmadım, Paul. Çünkü öfkelenmi ştim! 'Geçen hafta böyle 
olmamı ştı' diye ba ğırmaya ba şladım. 'Geçen hafta böyle olmamı ştı!'" 
Annie* aya ğa fırlayarak odada hızla bir a şağı bir yukarı dola şmaya ba şladı. 
Başını e ğmiş, kuzu kıvırcı ğı saçları yüzüne dü şmüştü. Gözleri alev alev yanıyor, 
yumru ğunu di ğer avucuna indiriyordu. 
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"A ğabeyim beni susturmaya çalı ştı. Susturamayınca da sesimi kesmek için eliyle 
ağzımı kapattı. Onun elini ısırdım ve ba ğırmamı sürdürdüm. 'Geçen hafta böyle 
olmamı ştı! Hepiniz de bunu hatırlamayacak kadar geri zekâl ı mısınız? Hafıza 
kaybına mı u ğradınız?' A ğabeyim, 'Sen çıldırmı şsın, Annie,' dedi. Ama ben 
çıldırmadı ğı-mı biliyordum. Sonra sinemanın müdürü yanımıza ge ldi. 'Sesini 
kesmezsen seni dı şarı atarım,' diye azarladı. O zaman, 'Ben zaten çık ıp 
gidece ğim,' dedim. 'Çünkü bu yaptı ğınız hilekârlık. Geçen hafta böyle 
olmamı ştı.'" 
Annie, Paul'e baktı ve yazar, kadının gözlerindeki öldürme iste ğini gördü. 
"Roket Adam o pis arabadan fırlamı ştı. Otomobil uçuruma yuvarlandı ğı sırada hâlâ 
içindeydi! Bunu anlıyor musun?" 
Paul, "Evet," dedi. 
"BUNU ANLIYOR MUSUN?" Annie birdenbire o korkunç çe vikli ğiyle, vah şice onun 
üzerine atıldı. Paul, kadının yine eskisi gibi canı nı yakaca ğını anladı ama hiç 
kımıldamadı. Annie, Roket Adamın araba uçuruma yuva rlanmadan önce kapıdan 
fırlamasını sa ğlayan hilekâr senaryo yazannı ele geçiremedi ği için saldıracaktı 
ona. Ama Paul'ün yapabilece ği bir şey yoktu. Kadının geçmi şe açtı ğı bu 
pencereden o dengesizlik tohumlannın nasıl ekildi ğini görmü ş ve deh şete 
kapılmı ştı. Annie'nin haksızlı ğa u ğrama duygusu bütün çocuksullu ğuna ra ğmen 
tümüyle gerçekti. Hiç ku şku götürmezdi. 
Annie, Paul'e vurmadı. Sadece onu robdö şambnnın gö ğsünden yakalayarak öne do ğru 
çekti. Yüzleri neredeyse birbirine çarpacaktı. "ANL IYOR MUSUN?" 
"Evet, Annie, evet." 
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Kadın o öfkeli gözleriyle Paul'ü süzdü. Ve suratınd an onun do ğruyu söyledi ğini 
anladı. Çünkü bir an sonra Paul'ü a şağılarcası-na tekrar sandalyesine itti. 



Yazar müthi ş bir sancıyla yüzünü buru şturdu. Ama acı bir süre sonra hafiflemeye 
başladı. 
Kadın, "O halde hatanın ne oldu ğunu biliyorsun," dedi. 
"Evet, biliyorum sanırım." Paul için için ekledi. A ma bu hatayı nasıl 
düzeltece ğimi biliyorsam kahrolayım. 
Ve hemen öbür sesi duydu. Bilmiyorum, Tanrı seni ka hredecek mi, yoksa koruyacak 
mı, Paule. Ama bildi ğim bir tek şey var: Misery'yi canlandırmanın bir yolunu 
bulamazsan, bu kadını inandıracak bir yol bulamazsa n, o seni öldürecek! 
Annie sert sert, "Öyleyse yap," diyerek odadan çıkt ı. 
3 
Paul yazı makinesine baktı. Makine oradaydı i şte. N harfleri! O güne dek 
ortalama bir satırda kaç N oldu ğunu hiç fark etmemi şti. 
Yazı makinesi ona, "Ben senin iyi bir yazar oldu ğunu sanıyordum," dedi. Paul'ün 
kafası makineye alaycı ve kabasaba bir ses sa ğ-lamı ştı. Hollywood kovboy 
fılimlerindeki tüysüz bir katilin sesini. "Ölüler K asabası"nda acele tarafından 
ün kazanmaya çalı şan bir delikanlının sesini. "Pek de iyi bir yazar d eğilsin, 
ahbap. Yahu, sen şi şko ve kaçık eski bir hem şireyi bile memnun edemiyorsun! 
Belki o kaza sırasında yazma yetene ğin de zarar gördü..." 
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• Paul sandalyede mümkün oldu ğu kadar gerileyerek arkasına yaslandı ve gözlerini 
yumdu. Suçu can acısına yükleyebilseydi, An-nie'nin  yazdıklarını reddetmesine 
daha kolaylıkla boyun e ğebile-cekti. Ama aslında sancısı sonunda hafiflemey e 
başlamı ştı. 
Çaldı ğı kapsüller yatakta yaylı somyenin arasında güvende ydi. Onlardan bir 
tekini bile içmemi şti. Bir miktar ilaç saklamı ş oldu ğunu bilmek yeterliydi. Bu 
bir tür "Annie Sigortası"ydı. Kadın yata ğı çevirmeye kalkarsa Novril'leri 
bulacaktı hiç ku şkusuz. Ama Paul bu tehlikeyi göze alıyordu. 
Kâğıt kavgasından beri aralannda bir tartı şma çıkmamı ştı. Kadın Paul'e 
ilaçlarını düzenli olarak veriyordu. Acaba Novril'e  alı ştı ğımı biliyor mu, diye 
düşündü. 
 
Haydi, haydi Paul, melodrama kaçmıyor musun? 
Hayır, melodrama kaçmıyordu. Üç gece önce kadının y ukan çıktı ğından emin olunca 
kutulardan birini alıp etiketin üzerindeki her şeyi okumu ştu. Zaten Novril'in 
temel maddesini gördü ğü zaman da durumu anlamı ş oldu ğuna karar vermi şti. 
Kapsüllerin içinde kodein vardı. 
Aslında artık iyile şiyorsun, Paul. Bacaklannın dizden a şağısı dört ya şındaki bir 
çocu ğun yaptı ğı çizgi resimlere benziyor. Artık aspirinle idare e debilirsin. 
Şimdi Novril'e ihtiyacı olan bacaklann de ğil. Sen o tutkunlu ğu besliyorsun. 
Đlacı azaltması, bazı kapsülleri yutmaması gerekiyor du. Bunu ba şanncaya kadar 
Annie onu yalnız tekerlekli sandalyede tutmakla kal mayacak, kendisini de 
zincirleyecekti. Bu zincir Novril kapsüllerinden ol uşacaktı. 
Pekâlâ, Annie'nin bana getirdi ği iki kapsülden birini almayaca ğım. Birini 
yutarken di ğerini de dilimin altına saklayaca ğım. Sonra su barda ğını gördü ğü 
zaman kapsülü yata ğın altına, di ğerlerinin 
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yanına koyaca ğım. Ama bugün olmaz. Bugün ba şlamaya hazır de ğilim. Yann 
başlayaca ğım. 
Kafasında Alis Harikalar Diyarındaki Kırmızı Kraliç enin küçük kıza çekti ği nutuk 
yankılandı. "Biz burada her şeyi dün çözümlemi ş oluruz. Ve yann da çözümlemeye 
hazırlanmz. Ama bugün hiçbir şey yapamayız." 
Yazı makinesi bu kez de Paul'ün kafasının seçti ği sert bir gan-gester sesiyle, 
"Hah hah hah," diye güldü. "Çok komiksin, Pauline."  
Yazar, "Biz pis ve arsız çocuklar hiçbir zaman çok komik olamayız," diye 
homurdandı. "Ama elimizden geldi ğince çabalanz. Bunu sen de kabul etmelisin." 
"Artık aldı ğın o kadar uyu şturucuyu dü şünmeye ba şlaman iyi olur, Paul. Hem de 
ciddi bir biçimde." 



Paul birdenbire karannı verdi. Oracıkta, o anda! Bi rinci bölümü bitirir bitirmez 
ilacı azaltmaya ba şlayaca ğım. Ama tabii Annie'nin be ğendi ği gibi olursa. Hileye 
sapmadı ğımı dü şünürse. 
Yazann, bir editörün en iyi ve en haklı önerisini b ile öfkeyle dinleyen yanı, 
ama kadın deli, diye itiraz etti. Onun neyi kabul e dece ğini, neyi etmeyece ğini 
bilemezsin ki. Deneyece ğin hiçbir şeyi be ğenmeyebilir... 
Ama Paul'ün bir ba şka yanı, daha mantıklı olan yanı, aynı fikirde de ğildi. Uygun 
olanı yakaladı ğın zaman bunu nasıl olsa anlayacaksın. Dün gece Ann ie'ye okuması 
için verdi ğin o uydurma şeyi büyük çabalardan sonra üç günde yazabildin. Ama  o 
üç sayfa uygun olanın yanında sönük kalacak. Bir gü müş dolann yanında duran 
tezek parçasına dönecek. Zaten daha ba şından beri o yazdıklarının uygunsuz 
oldu ğunu bilmiyor muydun? Sen yazı yazarken o kadar didi nmezdin. Sepeti yansına 
kadar buru şturulmu ş kâ ğıtlarla doldurmazdın. Attı ğın sayfalar hep birbirine 
benzeyen cümlelerle 
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sona eriyordu. "Misery genç adama döndü. Dudakları o sihirli sözcükleri 
mırıldanıyor, gözleri parlıyordu." Ah, seni uyu şuk köpek, BU DA YAZI MI?!! Bunu 
baca ğının sancısına ba ğladın. Bir de artık ekme ğini kazanmak de ğil, canını 
kurtarmak için yazmana. Bütün bunlar inandıncı yala nlardan ba şka bir şey 
değildi. Aslında ilham kayna ğın kurudu. Yazı kötü oldu, çünkü hileye saptın. Ve 
bunu kendin de biliyorsun. 
Yazı makinesi pis bir sesle küstahça, "Kadın hileni  çaktı, et kafalı," dedi. 
"Öyle de ğil mi? E, şimdi ne yapacaksın?" 
Paul de bilmiyordu. Ama bir şeyler yapmam gerekiyor. Hem de çabucak. Annie'nin 
bu sabahki hali hiç ho şuma gitmedi. Bacaklarımı bir beysbol sopasıyla kırm adı ğı 
ya da tırnaklanma akümüla-tör asidiyle manikür yapm adı ğı için kendimi şanslı 
saymam gerekiyor sanırım. Ho şnutsuzlu ğunu bu yoldan açıklamadı ğı için. Bu tür 
ele ştirilere her zaman kalkı şabilir. Çünkü dünyaya bakı ş açısı belli. Bu beladan 
sağsağlim kurtulursam, Christopher Hale'e bir mektup gönd erece ğim. Hale, New 
York Times'ın edebiyat ele ştirmeniydi. Ona, "Editörüm bana telefon ederek 
kitaplarımdan birini gazetede ele ştirece ğini haber verdi ği zaman dizlerim 
titremeye ba şlardı," diyece ğim. "Chris, eski dost, bazen hakkımda çok iyi şeyler 
yazdın. Ama bazen de beni parça parça ettin. Bunu s en de biliyorsun. Her 
neyse... Şimdi sana beni elinden geldi ği kadar yerebilece ğini söylemek istedim. 
Çünkü yepyeni bir ele ştiri tarzı ke şfettim, dostum. Bu dü şünce ekolünü 'Colorado 
Kızartması' ya da 'Yer Kovası' diye tanımlayabiliri z. Bu hepimizin yazılarını 
Central Park'taki atlıkarıncaya binmek kadar tehlik eli bir hale sokuyor." 
"Aman ne ho ş, Paul. Đnsanın ele ştirmenlere küçük a şk mektupları yazmayı 
tasarlaması her zaman komiktir. Ama artık bir fikir  bulmam ve üzerinde çalı şmam 
gerekmiyor mu?" 
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"Evet. Evet, do ğru." Yazı makinesi ona bakarak sırıttı. 
Paul sıkıntıyla, "Senden nefret ediyorum," diyerek pencereden dı şarı baktı. 
4 
Paul'ün banyo seferinden sonraki gün ba şlayan kar fırtınası oldukça uzun sürdü. 
Tam iki gün. Yeni kann kalınlı ğı en a şağı elli santim vardı. Rüzgâr karlan 
sürükleyerek yı ğınlar olu şturuyordu. Sonunda güne ş tekrar bulutların arasında 
belirdi ği zaman Annie'nin cipi bahçe yolundaki bir tepecik halini almı ştı. 
Ama şimdi gökyüzü yine masmavi, güne ş pırıl pınldı. Güne ş yalnız parlamıyor, 
etrafı ısıtıyordu. Paul pencerenin önünde otururken  güne şin sıcaklı ğını yüzünde 
ve ellerinde hissediyordu. Ahırın saçaklanndaki buz lardan yine sular damlamaya 
başlamı ştı. Bir an karların arasında kalmı ş olan arabasını dü şündü. Sonra bir 
kâğıt alıp yazı makinesine geçirdi. Üst sol kö şesine, "Misery'nin Dönü şü" diye 
yazdı. Sa ğ kö şeye ise 1. Merdaneyi ortaya götürerek dört be ş satır atladı. 
Tekrar harflere bastı. "Birinci Bölüm" Annie'nin bi r şeyler yazdı ğını sanması 
için tu şlara güçle vuruyordu. 
Şimdi kâ ğıt Birinci Bölüm yazısının altında bombo ş uzanıyordu. Đçine 
yuvarlanarak donaca ğı bir kar yı ğını gibiydi bu. 
"Afrika." 



"Kalle şlik etmedikleri sürece..." 
"Ku ş Afrika'dan geldi." 
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"Koltu ğun altında bir para şüt vardı." 
"Afrika." 
" Şimdi durulamalıyım." 
Kafası kaymaya ba şlıyor, buna engel olması gerekti ğini biliyordu. Annie içeriye 
girerek onun yazı yazmak yerine miskin miskin oturd uğunu görürse öfkelenirdi. 
Yine de kafasının kaymasını engellemedi. Aslında uy uklamıyor, garip bir biçimde 
düşünüyordu. Bakıyordu. Anyordu. 
"Neyi arıyorsun, Paulie?" 
Bu belliydi. Uçak pikeye geçmi şti. Paul da koltu ğun altındaki para şütü anyordu. 
"Tamam mı? Uygun mu?" 
"Uygun sayılır. Roket Adamın para şütü koltu ğun altında bulması uygundu. Belki 
gerçekçi bir çözüm de ğildi ama uygundu." 
Annesi Paul'ü küçükken Maiden Toplum Merkezindeki g ünlük kampa göndermi şti. 
Orada çocuklar daire olu şturarak bir oyun oynamı şlardı. Oyun, Annie'nin bölüm 
bölüm gösterilen filmlerine benziyordu. Ve hemen he r zaman Paulie kazanmı ştı... 
O oyunun adı neydi? 
Oyun yerinin gölgeli bir kö şesinde daire olu şturacak biçimde oturmu ş olan on 
beş, yirmi kız ve erkek çocu ğu görür gibi oldu. Hepsinin üzerinde, önlerinde 
"Maiden Toplum Merkezi" yazılı ti şörtler vardı. Hepsi de oyunun nasıl 
oynanaca ğını anlatan ö ğretmeni dikkatle dinliyordu. 
"Bunu yapabilir misin?.." Evet, oyunun adı buydu. " Bunu Yapabilir misin?''Tıpkı 
Republic Şirketinin çevirdi ği o bölüm bölüm gösterilen filmlere benziyordu. O 
zaman oynadı ğın oyunun adı "Bunu yapabilir misin?"di, Paulie. Ve  şimdiki oyunun 
adı da aynı. Öyle de ğil mi? 
Evet. Galiba öyle. 
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"Bunu Yapabilir misin?" oyununda ö ğretmen "Dikkatsiz Cor-rigan" adlı bir adamla 
ilgili bir hikâyeye ba şlıyordu. Adam etrafına bakmıyor, çevresini aslanlan n 
sarmı ş oldu ğunu görüyordu. Hayvanlar yakla şmaya ba şlıyorlardı... 
Öğretmenin elinde bir kronometre vardı... Paul Sheldo n'un uyuklayan kafası bunu 
olanca berraklı ğıyla görüyordu. Oysa o gümü ş kronometreyi en son otuz yıl önce 
eline almı ştı. Şimdi gözlerinin önündeydi. Đnce numaralar, saniyelerin onda 
birini gösteren ibre, alttaki marka: Annex. 
Öğretmen daire olu şturan çocuklann yüzüne bakıyor ve geceleri kampta k almayan 
küçüklerden birini seçiyordu. "Daniel? Bunu yapabil ir misin?" Bu sözler a ğzından 
çıkar çıkmaz da kronometreyi çalı ştmyordu. 
Artık Daniel'in hikâyeyi on saniye içinde tamamlama sı gerekiyordu. Bu sürede 
konu şmaya ba şlamazsa halkadan çıkmak zorunda kalıyordu. Ama Dikk atsiz Corrigan'ı 
aslanlann pençesinden kur-tarabilirse, ö ğretmen tekrar çocuklara bakıyor ve 
di ğer sonıyu soruyordu. Paul'e şimdiki durumu olanca acılı ğıyla hatırlatan o 
soruyu. "Bunu Yapabildin mi?" 
Oyunun bu bölümünün kurallan tümüyle Annie'ninkiler e uyuyordu. Gerçekçilik şart 
değildi. Ama kalle şlik yasaktı. Daniel, örne ğin, "Neyse ki Dikkatsiz yanına 
tüfe ğini almı ştı," diyebilirdi. "Bol kur şun da. Böylece aslanlardan üçünü vurdu. 
Geri kalanlar da kaçtılar." Böyle bir durumda Danie l, "Bunu Yapabilmi ş," 
oluyordu. O zaman ö ğretmen kronometreyi ona veriyor, çocuk da hikâyeye devam 
ediyordu. Onun bölümü Dikkatsizin, kalçasına kadar bataklı ğa batmasıyla sona 
eriyordu ya da böyle bir olayla. Daniel o zaman bir  kız ya da erkek çocu ğa, 
"Bunu Yapabilir misin?" diye soruyor ve hemen krono metrenin dü ğmesine basıyordu. 
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Ama on saniyelik bir süre uzun de ğildi. Đnsan takılabiliyordu... Ya da 
kolaylıkla hileye sapıyordu. Örne ğin, ondan sonraki çocuk, "O sırada koskocaman 
bir ku ş, bir And akbabası a şağıya do ğru indi," gibisinden bir şeyler söylüyordu. 
"Dikkatsiz, ku şun boynuna sanldı, böylece bataklıktan kurtulmayı b aşardı." 



Öğretmen, "Bunu Yapabildi mi?" diye sordu ğu zaman çocuk ba şanlı olmu şsa elinizi 
kaldırıyordunuz. Olmamı şsa kaldırmıyordunuz. Ama And akbabasını uyduran çoc uk 
herhalde halkadan çıkıyordu. 
"Bunu Yapabilir misin, Paul?" 
"Evet. Ben böyle ya şıyorum. O sayede hem New York'ta, hem de Los Angles 'ta bir 
evim oldu. Bol param ve arabalarım da. Çünkü Bunu Y apabiliyorum. Kahretsin, bu 
özür dilenecek bir şey de de ğil. Anlatımı benden çok daha iyi olan sürüyle yazar  
var. Đnsanları daha iyi anlayanları da. Đnsanlı ğın ne anlama geldi ğini bilenleri 
de. Bunu biliyorum. Ama ö ğretmen bu yazarlar konusunda, 'Bunu Yapabildin mi?'  
diye sordu ğu zaman sadece birkaç ki şi elini kaldmyor. Oysa benim için kalkan 
ellerin sayısı çok. Ya da Misery için kaldırılan el lerin sayısı... Ne de olsa 
ikisi aynı şey sayılır. Bunu Yapabilir miyim? Evet, tabii. Yapa bilirim. Bu 
dünyada yapamadı ğım milyonlarca şey var. Beysbol topuna vuramam. Bunu lisedeyken 
bile yapamazdım, Paten kayamam, gitar çalamam. Evli li ği iki kez denedim ve onu 
da ba şaramadım. Ama seni gerçek dünyadan uzakla ştırmamı, korkutmamı ya da ilgini 
çekmemi, a ğlatmamı ya da güldürmemi istersen, evet, bunu yapab ilirim. Bunu 
başannm. Bunu YAPAB ĐLĐRĐM!" 
Paul gördü ğü rüya arasında yazı makinesinin küstah kovboy sesi ni duydu. "Burada 
iki şey pek bol, dostlar. Büyük laflar ve bo ş kâ ğıtlar." 
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"Bunu Yapabilir misin?" 
"Evet. Evet!" 
"Bunu Yapabildi mi?" 
"Hayır. Hile yaptı. 'Misery'nin Çocu ğu'nda doktor gelemi-yordu. Belki ço ğunuz 
geçen hafta olanlan bile unutuyorsunuz. Ama o ta ştan oyulmu ş tannça unutmuyor. 
Paul'ün daireden çıkması gerekiyor. Özür dilerim. Şimdi durulamam şart. 
Şimdi..." 
5 
Paul, "Durula..."diye mırıldanarak sa ğa kaydı. Bu yüzden sol baca ğı hafifçe 
döndü. Parçalanmı ş dizine saplanan sancı uyanması için yeterli oldu. Dalah be ş 
dakika bile geçmemi şti. Annie'nin mutfakta bula şık yıkadı ğını i şitiyordu. Kadın 
genellikle i ş yaparken şarkı söylerdi. Ama bugün sesi çıkmıyordu. Sadece ta bak 
tıkırtısı ve zaman zaman da suyun şapırtısı duyuluyordu. Durulama suyunun. Đşte 
bu da kötüye i şaretti yine. "Sheldon Bölgesinde oturanlar için öze l hava haberi. 
Bugün ak şamüzeri saat be şe kadar kasırga çıkabilir. Tekrarlıyorum, kasırga.. ." 
Ama artık oyun oynamaktan vazgeçmenin ve çalı şmanın zamanı gelmi şti. Annie, 
Misery'nin diriltilmesini istiyordu. Ne var ki, bu i ş kalle şçe olmamalıydı. 
Gerçekçi olması şart de ğildi. Ama uygun olmalıydı. E ğer bu i şi bu sabah 
yapabilirsem, belki kadının yakla şan sinir krizini engelleyebilirim... 
Paul çenesini avucuna dayayarak pencereden dı şan baktı. Đyice uyanmı ştı. Kafası 
güzel güzel, hızla çalı şıyordu. Ama bunun far- 
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kında de ğildi. Bilincinin saçlarını en son ne zaman yıkadı ğıyla ya da Annie'nin 
ilacını vaktinde getirip getirmeyece ğiyle ilgilenen ilk iki, üç tabakası sanki 
ortadan kaybolmu ştu. Galiba kafasının bu parçası pastırmalı sandviç almaya 
gitmi şti. Ya da öyle bir şey yapmaya. Duyulan ona bir şeyler açıklıyordu ama 
Paul bunu da fark etmiyordu. Baktı ğını görmüyor, kula ğına gelenleri duymuyordu 
artık. 
Kafasının bir ba şka yanı tela şla bazı fikirleri deniyor, reddediyor, şunlan 
birle ştiriyor, bunlan atıyordu. Bunu seziyordu ama bu i şlemle bir ili şkisi 
yoktu. A şağıda, kafasının derinliklerinde müthi ş bir çalı şma vardı. 
Şimdi bu yaptı ğını, B ĐR F ĐKĐR BULMAYA ÇALIŞMAK, diye yorumluyordu. B ĐR F ĐKĐR 
BULMAYA ÇALIŞMAK, B ĐR F ĐKĐR BULMAK'la aynı şey de ğildi. Bir F ĐKĐR BULMAK, " Đlham 
geldi," demenin ya da, "Buldum! Đlham perim konu ştu!" diye ba ğırmanın daha 
alçakgönüllüce bir çe şidiydi. 
"Hızlı Arabalann" anafıkri aklına bir gün New York' ta birdenbire gelmi şti. 83. 
Sokaktaki kona ğı için bir video aygıtı almaya çıkmı ştı. Bir park yerinin önünden 
geçerken bekçinin bir arabanın kapısını kurcaladı ğını görmü ştü. Hepsi bu kadar. 
Delikanlının bunu yapmaya hakkı olup olmadı ğını bile bilmiyordu. Ve birkaç blok 



sonra buna aldırmaz olmu ştu. Bekçi, Tony Bonasaro halini almı ştı bile. Tony 
konusunda, onun adı dı şında her şeyi biliyordu. Bu adı daha telefon rehberinden 
bulmu ştu. Hikâyenin yansı, bütün aynntılanyla kafasında b elirivermi şti. Gerisi 
ise hızla canlanıyordu. Paul keyiflenip ne şelenmi ş, adeta sarho ş olmu ştu. Đlham 
perisi gelmi şti. Bir zarftan beklenmedik bir çek çıkmasına benzi yordu. Video 
almaya çıkmı ş ama eline bundan daha harika bir şey geçmi şti. B ĐR F ĐKĐR BULMUŞTU. 
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Di ğer i şlem, yani B ĐR F ĐKĐR BULMAYA ÇALIŞMAK, böyle üstün ve sevindirici bir şey 
değildi. Ama aynı derecede esrarlıydı- Ve aynı dereced e de gerekli. Çünkü bir 
roman yazarken mutlaka bir yerde takılıp kalıyordun . Onun için B ĐR F ĐKĐR 
BULMADIKÇA devam etmenin hiçbir anlamı yoktu. 
Paul genellikle bir F ĐKĐR BULMAYA ÇALIŞIRKEN paltosunu giyerek yürüyü şe çıkardı. 
Buna gerek olmadı ğı zaman yanma bir kitap alırdı. Yürümenin iyi bir e gzersiz 
oldu ğunu bilir ama bunu sıkıcı bulur. Yürüyü şte yanında konu şacak biri olmadı ğı 
zaman bir kitap i şe yarardı. Ancak B ĐR F ĐKĐR BULMAK istedi ğin zaman sıkıntı 
kar şıla ştı ğın engeli a şmada yararlı olabilirdi. 
"Hızlı Arabalar"ın ortasında Tony, Times Alanındaki  bir sinemada bileklerine 
kelepçeyi geçirmeye çalı şan Komiser Gray'i öldürüyordu. Paul cinayetin bir s üre 
ortaya çıkmasını istemiyordu. Çünkü Tony hapse atıl ırsa üçüncü perde 
olmayacaktı. Ama Tony sol kolunun altından bıça ğın yansı uzanmı ş olan Gray'i 
sinemada bırakıp gidemezdi. Çünkü en a şağı üç ki şi Gray'in Tony'i yakalamaya 
gitti ğini biliyordu. 
Cesedi ortadan kaldırmak bir sorundu. Paul da bunu nasıl çözümleyece ğini 
bilmiyordu. Kar şısına bir engel çıkmı ştı i şte. "Dikkatsiz Corrigan, Times 
Alanındaki bir sinemada bir adamı öldürdü. Şimdi cesedi kimse, 'Hey ahbap, bu 
adam göründü ğü kadar ölü mü, yoksa bir kriz mi geçirdi?' demeden  arabasına kadar 
götürmek zorunda. Ölüyü arabasına kadar götürebildi ği taktirde Queens'e gidecek 
ve cesedi oradaki tamamlanmamı ş bir binaya saklayacak. Pa-ulie? Bunu Yapabilir 
misin?" 
Tabii bu kez süre on saniye de ğildi. Paul roman için bir anla şma yapmı ştı. Onun 
için de belirli bir teslim tarihi yoktu. Ama yine d e bir sınır oluyordu. Yoksa 
halkadan çıkman gerekiyordu. Bütün yazarlar biliyor lardı bunu. Bir kitap uzun 
süre durakladı mı çürüyüp 
141 
Stephen King 
parçalanmaya ba şlıyordu. Bütün o küçük oyunlar ve el çabuklukları b elli 
oluyordu. 
Paul yürüyü şe çıkmı ştı. Kafasının üst tabakalarıyla bir şey dü şünmüyordu. Şimdi 
de yaptı ğı gibi. Be ş kilometre kadar yürüdü ğü sırada kafasının derinliklerindeki 
atölyeden biri bir i şaret fi şeği fırlatmı ştı. "Tony sinemada yangın çıkarırsa 
nasıl olur?" 
Bu i şe yarayabilirdi. Ama Paul hiç de ilham gelmemi ş gibi hissetmemi ş, ba şı da 
dönmemişti. O sırada kendini daha çok i şe yarayaca ğını dü şündüğü bir tahta 
parçasına bakan bir marangoza benzetmi şti. 
"Tony yanındaki koltu ğu tutu şturabilir. Buna ne dersin? O sinemadaki koltuklar 
da hep yırtıktır zaten. Bol duman çıkar. Çok bol du man. Tony de mümkün oldu ğu 
kadar beklemeye çalı şır. Sonra Gray'i sürükleyerek dı şarı çıkarır. Komiser 
dumandan bayılmı ş gibi bir tavır takınabilir. Ne diyorsun?" 
Paul bu fikrin fena olmadı ğını dü şünmüştü. Harika de ğildi ve ayrıntıların da 
düşünülmesi gerekiyordu. Ama yine de kötü sayılmazdı. BĐR F ĐKĐR BULMUŞTU. 
Çalı şmasını sürdürebilirdi. 
Paul'ün bir kitaba ba şlayabilmek için hiçbir zaman B ĐR F ĐKRE ihtiyacı olmamı ştı. 
Ama bunu yapabilece ğini seziyordu. 
Şimdi sessizce tekerlekli sandalyede oturuyor ve ahı ra bakıyordu. Yürüyebilseydi 
çıkıp kırlarda dola şacaktı. Kımıldamıyor, adeta uyukluyordu. Bir şeyler olmasını 
bekliyor, o derinlerdeki atölyede bir şeyler oldu ğunu seziyordu. Orada hayaller 
belirleniyor, inceleniyor, be ğenilmiyor ve göz açıp kapayıncaya kadar bir kenara 
atılıyordu. On dakika geçti. On be ş. Şimdi kadın elektrik süpür-gesiyle oturma 
odasını temizliyor ve hâlâ şarkı söylemiyordu. Paul makinenin sesini duyuyor, 



hiçbir şeye ba ğlı olmayan bu ses kafasının içinde dola şıyor, sonra da 
kayboluyordu. 
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Sonunda atölyedeki çocuklar bir fi şek daha attılar. Her zaman sonunda yaptıkları 
gibi. Zavallılar hep didinip çabalıyorlardı. Paul o nlara hiç haset etmiyordu. 
Sessizce oturuyor ve kafasında B ĐR F ĐKĐR belirmeye ba şlıyordu. Bilinci yerine 
dönmüştü. Bu fikri kapının altından atılmı ş bir zarf gibi alıyordu. Paul fikri 
incelemeye ba şladı. Az kalsın reddedecekti. (A şağıdaki atölyeden hafif bir 
inilti mi gelmi şti?) Tekrar dü şündü. Ve yansının i şe yarayabilece ğine karar 
verdi. 
Bir fi şek daha atıldı. Bu eskisinden daha parlaktı. 
Paul parmaklarını huzursuzca pencerenin çerçevesine  vurmaya ba şladı. 
Saat on bire do ğru makinede yazmaya ba şladı. Önce çok a ğır a ğır. Takırtıları bir 
sessizlik izliyordu. Bazen bu sessizlik on be ş saniye sürüyordu. Ama yava ş yava ş 
sessiz süreler kısalmaya ba şladı. Artık yazı zaman zaman hızlanıyordu. Paul'ün 
elektrikli yazı makinesi olsaydı çıkan ses ho şuna gidecekti. Ama eski makinenin 
takırtısı bo ğuk ve çirkindi. 
Paul artık makinenin ördek vaklamasına benzeyen gür ültüsünün de farkında 
değildi. Birinci sayfanın sonuna yakla şırken hızlanmaya ba şlamı ştı. Đkinci 
sayfanın sonunda ise iyice hızlandı. 
Annie bir süre sonra süpürgeyi durdurdu. Kapıda dur arak Pa-ul'ü seyretmeye 
başladı. Yazar kadının farkına bile varmadı. Kendisini n orada bulundu ğunun bile 
farkında de ğildi. Sonunda kaçmayı ba şarmı ştı. Şimdi Little Dunthorpe'daki 
kilisenin mezarlı ğınday-dı. Islak gece havasını içine çekiyor, burnun a yosun, 
toprak ve sis kokusu geliyordu. Presbiter kilisesin in kulesindeki saatin ikiyi 
çaldı ğını duydu. Ve hiç aksamadan bunu da hikâyeye kattı.  Her şey yolunda oldu ğu 
zaman kâ ğıt saydamla şıyor ve Paul bunun altını görebiliyordu sanki. Şimdi de 
öyleydi. 
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Annie uzun bir süre yazan seyretti. Etli iri suratı  gülmüyordu. Đfadesizdi. Ama 
kadının yine de memnun oldu ğu anla şılıyordu. Annie bir süre sonra uzakla ştı. 
Adımlan gürültülüydü ama Paul bunu da duymadı. 
Paul o gün ö ğleden sonra saat üçe kadar çalı ştı. O gece sekizde de kadından 
kendisini tekrar tekerlekli sandalyeye oturtmasını istedi. Üç saat daha yazdı. 
Saat onda sancısının iyice artmasına da aldırmadı. Annie on birde onun yanına 
geldi. Adam, on be ş dakika daha çalı şmak istedi ğini söyledi. 
"Olmaz, Paul. Bu kadan yeter. Yüzün kireç gibi." 
Annie, adamı yatırdı ve yazar üç dakika sonra uykuy a daldı. O kur şuni bulutun 
içinden sıynlalıdan beri ilk kez bütün gece uyudu. Ve hiç rüya görmedi. 
Çünkü uyanıkken görmü ştü rüyayı. 
6 
MISERY'NĐN DÖNÜŞÜ 
Yazan: Paul Sheldon Annie Wilkes için. 
Birinci Bölüm 
Geoffrey Alliburton bir an kapıda duran ya şlı adamın kim oldu ğunu hatırlayamadı. 
Bunun nedeni sadece zilin onu derinle şmeye 
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başlayan bir uykudan uyandırmı ş olması de ğildi. Đşte köy hayatının en sinir 
bozucu yanı, diye dü şündü. Burada gerçek yabancılar yok. Sadece tanıdık yüzler 
var. Onun için köylülerden herhangi birinin kim old uğunu hemen bilemiyorsun. 
Bazen aile üyeleri arasındaki benzerlikten yararlan mak zorunda kalıyorsun. Tabii 
evlilik dı şı çocuklar da di ğerlerine benzeyebiliyorlar. Đnsan adını hatırlaması 
gerekti ği ama hatırlayamadı ğı biriyle konu şurken durumu idare edebiliyor. Ancak 
öyle tanıdık iki ki şi birden geldi ği zaman insan utanılacak duruma dü şüyor. 
Özellikle onları birbirleriyle tanı ştırması gerekirse... 
Ziyaretçi, "Sizi rahatsız etmedi ğimi umarım, efendim," dedi. Ucuz kuma ştan 
yapılmı ş kasketini huzursuzca elinde çevirip duruyordu. Geo ffrey'nin elinde 
tuttu ğu lambanın ı şı ğında sarımsı gön"-nen kırı şık yüzünde müthi ş bir endi şe, 



hatta korku vardı. "Aslında Dr. Bookings 'e gitmek istemedim. Lord hazretlerine 
de. Yani önce sizinle konu şmadan, demek istiyorum, efendim. Ne demek istedi ğimi 
anladınız sanırım." 
Geoffrey anlamamı ştı. Ama birdenbire bir şeyi kavradı. Geç vakit gelen bu 
konu ğun kim oldu ğunu. Buna onun Rahip Bookings 'den söz etmesi yol a çmı ştı. Dr. 
Bookings üç gün önce kilisenin arkasındaki mezarlık ta Misery'nin cenaze törenini 
yönetmi şti. Bu adamı da orada görmü ştü. O dikkati çekmemek için geride durmu ştu. 
Adı Colter'dı adamın. Kilisenin zangoçlarmdan biriy di. Daha açıkçası bir 
mezarcı. 
Geoffrey, "Colter," dedi. "Senin için ne yapabiliri m?" Colter kararsızca, 
"Ogürültüler, efendim..."diye mırıldandı. "Mezarlık tan gelen gürültüler. Lady 
hazretleri mezarında rahat de ğil. Ve korkuyorum. Ben..." 
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Sanki biri yumru ğunu Geoffrey'nin kamına gömdü. Derin bir nefes aldı  ve Dr. 
Shinebone'un sıkıca flasterledi ği kaburgalarına bir sancı girdi. Shinebone bütün 
gece o so ğuk ya ğmurda hendekte yatan genç adamın zatürreeye tutulac ağını 
sanmı ştı. Ama aradan üç gün geçmi ş, Geoffrey'nin ne ate şi çıkmı ş, ne de 
öksürmeye ba şlamı ştı. Hastalanmayaca ğını biliyordu zaten. Tanrı suçluların öyle 
kolay kolay kurtulmalarına izin vermezdi. Tanrı 'nm  onu uzun süre ya şataca ğını 
biliyordu. Sırf kaybetti ği o zavallı sevgilisini durmadan dü şünmesi için. 
Colter, " Đyi misiniz, efendim?" diye sordu. "Geçen gece bir k aza geçirdi ğinizi 
duydum." Bir an durdu. "Lady' nin öldü ğü gece..." 
Geoffrey a ğır a ğır, "Bir şeyim yok," dedi. "Colter... duydu ğunu söyledi ğin o 
sesler.. Aslında sana öyle geldi ğini biliyorsun de ğil mi?" 
Colter şok geçirdi sanki. "Bana öyle geldi ğini mi? Neredeyse Tann'ya ve sonsuz 
hayata inanmadı ğımı da söyleyeceksiniz!.. Hayaletler sizin ve benim  kadar 
gerçektir, efendim. Fikir olarak onlara bir itirazı m da yok. Ama o sesler 
gerçekten çok korkutucu. Mezarlı ğa yakla şmak bile istemiyorum artık. Oysa yarın 
sabah Rody-man 'ların küçük bebekleri için bir meza r kazmam gerekiyor." 
Geoffrey sabırlı olabilmek için sessizce dua etti. Bu zavallı zangoca ba ğırmamak 
için kendini zor tutuyordu. Colter geldi ği sırada kuca ğında bir kitapla 
şöminesinin önünde uyukluyordu. Adam onu uyandırmı ştı... Şimdi uykusu gitgide 
açılıyordu. Ve her saniye o acı kalbine büsbütün çö küyordu. Neredeyse bir hafta 
olacaktı... Sonra bir ay... Bir yıl... On yıl. Istı rap, okyanusun kıyısındaki 
bir kayaya benziyor, diye dü şündü. Uyku azap kayasını örten deniz gibi. Ama 
insan uyandı ğı zaman sular çekilmeye ba şlıyor ve çok geçmeden o kaya ortaya 
çıkıyor. Üzeri midye tutmu ş, kaçınılması im- 
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kansız bir gerçek o. Sonsuza dek orada kalacak bir şey. Ya da Tanrı 
parçalaymcaya kadar. 
Ve bu budala buraya gelmek ve hayaletlerden söz etm ek cüretini göstermi şti. 
Ama adamın yüzünde öyle endi şeli bir ifade vardı ki, Geoffrey bu yüzden kendini 
tutmayı ba şardı. Usulca, "Miss Misery... Lady hazretleri..." d edi. "Onu herkes 
çok severdi." 
Colter heyecanla ba şını salladı. "Evet, öyle efendim." Kasketini sol el ine 
geçirerek, sa ğıyla cebinden koskocaman kırmızı bir mendil çıkardı . Gözleri 
dolmu ştu. Sesli sesli mendile sümkürdü. 
"Onun ölümü hepimizi üzdü." Geoffrey elini gö ğsüne koyarak kalın muslin 
sargıları huzursuzca yokladı. 
"Evet, bizi de öyle, efendim, bizi de öyle." Mendil  yüzünden Colter'm sesi bo ğuk 
çıkıyordu. Ama Geoffrey onun gözlerini görebiliyord u. Adamca ğız gerçekten 
ağlıyordu. Merhamet genç adamın bencilce öfkesinin so n kalıntılarını da yendi. 
Colter ekledi. "Çok iyi bir hanımdı, efendim. Lord hazretleri de korkunç 
sarsıldı..." 
Geoffrey usulca, "Evzt, çok iyi bir hanımdı," diye tekrarladı. Ve üzüntüyle 
kendisinin de a ğlamak üzere oldu ğunu fark etti. "Bazen gerçekten çok iyi bir 
insan... hepimizin de pek sevdi ği bir kimse öldü ğü zaman ondan ayrılmak bize zor 
geliyor. Bu yüzden onun ölmemi ş oldu ğunu hayal etmeye ba şlıyoruz. Beni anlıyor 
musun?" 



Colter heyecanla, "Evet, efendim," dedi. "Ama o ses ler... Onları duy 
duysanız..." 
Geoffrey sabırla sordu. "Nasıl sesler bunlar?" Colt er'm a ğaçların arasında 
dola şan rüzgârın u ğultusunu duydu ğunu ve bu sesi hayal gücüyle esrarlı bir hale 
soktu ğunu sanıyordu. Ya da kilisenin arkasından akan çayd a yüzen bir kunduzun 
gürültüsünü duymu ştu. Đşte o yüzden Colter'm korku dolu bir fısıltıyla söyl edi ği 
şey onu fe- 
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na halde şaşırttı. "Tırnak sesleri, efendim. Sanki Lady mezarda  sa ğmış ve oradan 
çıkmaya, ya şayanların dünyasına katılmaya çalı şıyormu ş gibi... Tıkırtılar..." 
Đkinci Bölüm 
Geoffrey on be ş dakika sonra yemek odasındaki büyük büfeye do ğru gitti. Yine 
yalnızdı. Fırtınada geminin güvertesinde yürümeye ç alı şan biri gibi 
yalpalıyordu. Dr. Shinebone'un sözünü etti ği gibi ate şin çıktı ğına inanabilirdi. 
Ama hem yanaklarını kızartan, hem de alnından bütün  kanının çekilmesine neden 
olan şey ate ş de ğildi. Ellerini titreten de. Büfeden aldı ğı konyak dolu sürahiyi 
neredeyse dü şürüyordu. 
Colter'm kafama soktu ğu o müthi ş dü şüncenin do ğru olması ihtimali varsa... en 
ufak bir umut varsa, o zaman burada oyalanmamam ger ekir... Ama bir kadeh bir şey 
içmezse bayılıp yere yı ğılaca ğım anlıyordu. 
Geoffrey Alliburtor> hayatı boyunca hiç yapmadı ğı bir şeyi yaptı. Bir daha 
tekrarlamayaca ğı bir şeyi. Sürahiyi a ğzına götürerek konyak içti. 
Soma da gerileyerek, "Bakalım görece ğiz..." diye fısıldadı. "Tanrım, görece ğiz! 
Bu çılgınca i şe kalkı şılır ve sonunda ya şlı mezarcının hayal gücüne kurban 
oldu ğumu avlarsam, Colter'a gösteririm. Misery'yi çok se vmi ş olmama ra ğmen 
Colter'm kulaklarını keser ve saatimin köste ğine takarım." 
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Geoffrey midilliyi küçük arabaya ko ştu. Gökyüzü kapkara de ğildi. Korkunç bir 
görünümü vardı. Yarım ay hızla kayan bulutların ara sından görünüp kayboluyordu. 
Geoffrey holdeki dolapta eline geçen ilk şeyi giymi şti. Koyu kırmızı bir tütün 
ceketiydi bu. Mary'i kırbaçlarken, ceketin kuyrukla rı uçu şuyordu. Ya şlıca kısrak 
onun istedi ği gibi hızlı gitmekten ho şlanıyordu. Geoffrey'nin omzundaki ve 
kaburgalarındaki sancı artıyordu. 
"Tırnak sesleri, efendim. Sanki Lady nazarda sa ğmış ve oradan çıkmaya ve 
yaşayanların dünyasına katılmaya çalı şıyormu ş gibi..." 
Bu kadarı Geoffrey'nin deh şete benzeyen bir duyguya kapılması için yeterli 
değildi. Ama Misery'nin ölümünden sonra Calt-horpe mal ikânesine gitti ği gün 
olanları anımsıyordu, lan 'la birbirlerine bakmı şlardı. Gözleri akmayan ya şlar 
yüzünden mücevherler gibi parlayan lan gülümsemeye çalı şmıştı. 
Sonra da, "E ğer Misery daha... ölü gibi olsaydı," demi şti. "Belki o zaman acım 
biraz hafiflerdi. Biliyorum bu sözlerim..." 
Geoffrey de kendini zorlayarak gülümsemi şti. "Saçma. Herhalde cenazeevinin 
sahibi bütün sanatını gösterdi..." 
"Cenazeevinin sahibi mi?"lan'm sesi çı ğlıktan farksızdı. Geoffrey o zaman 
arkada şının gerçekten çıldırmak üzere oldu ğunu anlamı ştı. "Cenazeevinin sahibi! 
O gulyabani! Onu ça ğırmadım. Birinin gelip sevgilimi bebekmi ş gibi boyamasını, 
yanaklarına allık sürmesini istemedim!" 
"lan! Sevgili dostum, lütfen..." Geoffrey arkada şının omzuna vurmak için 
uzanmı ştı. Ama sonra birbirlerini kucaklamı şlar, yor- 
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gun çocuklar gibi a ğlamaya ba şlamı şlardı. Ve ba şka bir odada Mi-sery'nin artık 
bir günlük olan, henüz ad konmamı ş o ğlu uyanmı ş ve a ğlamaya ba şlamı ştı. Şefkat 
dolu yüre ği Misery 'nin ölümü yüzünden sızlayan Bayan Ramage gözya şlanndan 
boğukla şmış bir sesle ninni söylemi şti. 
Geoffrey o sırada lan'in çıldırmasından korktu ğu için onun söylediklerinin 
üzerinde durmamı ştı. Ama şimdi, sancısının artmasına ra ğmen Mary'i kamçılarken o 
sözleri anımsamı ştı. Colter'm hikâyesinden sonra insanı titretiyordu  bu 



sözcükler. "E ğer Misery daha... daha ölü gibi olsaydı... E ğer Misery daha... 
daha ölü gibi olsaydı..." 
Ve hepsi bu kadar de ğildi. O gün ak şama do ğru köylülerin ilk yaslı Lord'a 
başsağlı ğı dilemek için Calthorpe tepesine tırmanırken Shine bone da dönmü ştü. 
Çok yorgun bir hali vardı. Pek de iyi olmadı ğı anla şılıyordu. Bu da şaşılacak 
bir şey de ğildi. Doktor çocukken Wellington'un elini sıkmı ş oldu ğundan söz 
ediyordu. Demir Dükün elini. Geoffrey bu hikâyenin biraz abartmalı oldu ğunu 
düşünüyordu. Ama lan'la Geoffrey'nin " Đhtiyar Shinny" dedikleri doktor gerçekten 
yaşlıydı. Çocuklu ğunda Geoffrey'nin geçirdi ği hastalıkları o tedavi etmi şti. Ve 
o günlerde bile ihtiyar gibi gözükmü ştü. Tabii çocuklar yirmi be şinden büyük 
olanların çok ya şlı olduklarını dü şünürlerdi. Ama yine de Shinny herhalde artık 
yetmi ş be şinde vardı. 
Shinebone ihtiyardı. Korkunç bir yirmi dört saat ge çirmi şti... Ve ya şlı ve 
yorgun bir adam bir hata yapmı ş olamaz mıydı? 
Korkunç, a ğza alınmayacak, feci bir hata? 
Geoffrey'nin bu so ğuk ve rüzgârlı gecede dı şarı fırlamasına, bulutların arasında 
kaybolup gözüken ay ı şı ğında yollara dü şmesine en çok bu dü şünce neden olmu ştu. 
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Shinebone böyle bir hata yapmı ş olabilir mi? Geoffrey'nin içinde bir yer, böyle 
bir hatanın sonuçlarını görmektense Misery'yi sonsu za dek kaybetmeyi göze alan 
korkak bir nokta bu dü şünceyi kabul etmiyordu. Ama Shinny o gün geldi ği zaman... 
Geoffrey, lan 'in yanındaydı. Arkada şı kesik kesik konu şuyor, zor anla şılır 
şeyler söylüyordu. Geoffrey'le birlikte Misery'yi o deli Fransız Vikontu Leroux 
'nun sarayındaki zindandan nasıl kurtardıklarından söz etmeye çalı şıyordu. O 
gece saman dolu bir arabayla kaçmı şlardı. Misery zor bir anda çorapsız şahane 
baca ğım samanların arasından uzatarak muhafızlardan biri ni oyalamı ştı. Istırapla 
kıvranan Geoffrey de bu anılara dalmı ştı. Ama şimdi bu ıstırabına küfrediyordu. 
Çünkü o yüzden Shinny'e pek aldırmamı ştı. Herhalde lan da öyle. 
Shinebone o gün pek dalgın de ğil miydi? Hali çok garipti. Bunun tek nedeni 
yorgunluk muydu? Yoksa ba şka bir neden var mıydı?.. Bir şüph;?.. 
Genç adamın kafası endi şeyle, ne münasebet, diye itiraf etti. Araba tepeye 
uçarcasına tırmanıyordu. Malikâne karanlıktı. Ama.. . Ah, çok iyi! Bayan Ramage 
'm kulübesinde hâlâ bir tek lamba yanıyordu. 
Geoffrey, "Haydi, Mary," diye ba ğırarak kamçıyı şıklatırken yüzünü buru şturdu. 
"Az kaldı, kızım. Ondan sonra biraz dinlenebilirsin ." 
Düşündüğüm gibi olmaz! Đmkânsız bu, imkânsız! 
Ama Shinny, Geoffrey'nin kırık kaburgaları ve omzu pek çabuk muayene etmi ş ve 
lan 'a da bir şey söylememi şti. Genç adamın o müthi ş ıstırabına ve anla şılmaz 
feryatlarına ra ğmen hem de. Evet... Şimdi adeta görgü kurallarına uyarak 
yapılmı ş kısa bir ziyaretten sonra Shinny usulca sormu ştu. "O şimdi..." 
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lan, "Oturma odasında," demeyi ba şarmı ştı. "Zavallı sevgilim o odada yatıyor. 
Onu benim için öp, Shinny. Ve Misery'e yakında onun la beraber olaca ğımı söyle." 
lan hüngür hüngür a ğlamaya ba şlamı ştı. Shinebone onu teselli için yan anla şılır 
bir şeyler mırıldandıktan sonra oturma odasına geçmi şti. 
Geoffrey şimdi ya şlı doktorun orada fazla uzun bir süre kalmı ş oldu ğunu 
düşünüyordu... Ya da aklında yanlı ş kalmı ştı... Ama Shinny dı şarı çıktı ğı zaman 
yüzünde adeta ne şeli sayılacak bir ifade vardı. Ve Geoffrey bu bakım dan 
hafızasının yanılmayaca ğmdan emindi. Ya şlı adamın yüzündeki ifade gözya şı dolu 
odaya hiç yakı şmamıştı. Bayan Ramage 'm siyah cenaze perdelen astı ğı o odaya. 
Geoffrey ya şlı doktorun pe şinden giderek mutfakta onunla çekine çekine 
konu şmuştu, "lan 'a bir uyku ilacı verece ğini umarım," demi şti. "Hastagibi..." 
Ama Shinny çok dalgındı. "Miss Everly Hyde'a hiç be nzemiyordu. Bunu iyice 
anladım." 
Geoffrey'nin sorusuna cevap vermeden arabasına binm i şti. Genç adam içeri girmi ş 
ve o sırada ihtiyar doktorun garip sözlerini unutmu ştu. Shinny 'nin garip halini 
de ya şma, yorgunlu ğuna ve kendi ıstırabına vermi şti. Geoffrey yine lan 'ı 
düşünmeye ba şlamı ştı. Doktor uyku ilacı vermedi ğine göre arkada şına sızmcaya 
kadar viski içirecekti. 



Shinny'nin sözlerini unutmu ş... onlara aldırmamı ştı. 
Şu ana kadar. 
"Miss Evelyn Hide 'a hiç benzemiyor. Bunu iyice anl adım." 
Neyi anlamı ştı Shinny? 
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Geoffrey bunu bilmiyordu ama ö ğrenmek niyetindeydi. Bu yüzden aklını kaçıracak 
olsa bile. Ve böyle bir olasılı ğın bulundu ğunu da anlıyordu. 
Dördüncü Bölüm 
Geoffrey kulübenin kapısını yumrukladı ğı sırada Bayan Ramage hâlâ uyumamı ştı. 
Oysa normal yatma zamanını iki saat geçmi şti. Misery öldü ğünden beri gitgide 
daha geç yatmaya ba şlamı ştı. Yattı ğı zaman yata ğında dönüp duruyor, buna engel 
olamıyordu. O halde hiç olmazsa o sıkıntı anını gec iktirebilirdi. 
Kadınların en sakin ve so ğukkanlısıydı Bayan Ramage. Buna ra ğmen kapıya hızla 
vurulması yüzünden hafifçe ba ğırdı. Đbrikten fincana koydu ğu sütü eline dökerek 
yaktı. Son zamanlarda sinirleri çok gerilmi şti. Bu ıstırap de ğildi. Duydu ğu acı 
onu mahvediyordu ama bu garip duygu o zamana kadar hissetmedi ği bir şeydi. Sanki 
içinde gökgürüldüyordu. Bazen ona fark edilmemesi g ereken dü şünceler kafasında 
birbirini kovalıyormu ş gibi geliyordu. Acı duygularla dolu yorgun ve kede rli 
zihni bu dü şünceleri yakalayamıyordu. 
Kapıya giderek, "Saatin onunda kapıyı çalan kim?" d iye ba ğırdı. "Sen kimsen, 
elimi yaktı ğın için te şekkür ederim." 
"Ben Geoffrey, Bayan Ramage. Geoffrey Alliburton. T anrı a şkına, kapıyı aç!" 
Bayan Ramage'm a ğzı bir karı ş açık kaldı. Tam kapıyı açaca ğı sırada arkasında 
geceli ğiyle ba şında yatak bonesi oldu ğunu hatırladı. Geoffrey'nin sesinin öyle 
tela şlı çıktı ğını hiç duymamı ştı. Biri ona böyle bir şey söyleseydi ona 
inanmazdı. Bütün Đngiltere'de 
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sevgili Lord'undan daha cesur bir tek ki şi varsa o da Geoffrey'di. Ama şimdi 
sesi isteri krizi geçirmek üzere olan bir kadınınki  gibi titriyordu. 
"Bir dakika, Bay Geoffrey. Yan çıpla ğım." 
Geoffrey, "Kahretsin!" diye haykırdı. "Çırçıplak da  olsan bana vız gelir! Tanrı 
adına şu kapıyı aç!" 
Kadın bir an durakladı. Sonra da uzanarak kol demir ini kaldırdı, kapıyı açtı. 
Geoffrey'nin yüzündeki ifade onu sersemletmekle kal madı, kafasında o kara 
düşüncelerin gökgürültüsünü andıran seslerini de duydu . 
Geoffrey kâhyanın kulübesinin e şi ğinde yan çarpılmı ş gibi duruyordu. Sanki 
yıllarca sırtında bir satıcı gibi çuval ta şımı ş ve o yüzden belkemi ği 
eğrilmi şti. Sa ğ elini sol kolunun altına bastırmı ştı. Saçları karmakarı şıktı. 
Bembeyaz yüzünde koyu kahverengi gözleri alev alev yanıyordu. Kılı ğı, Geoffrey 
AUiburton gibi şıklı ğına dü şkün bir insan için çok acayip sayılırdı. Arkasına 
kemeri kaymı ş eski bir smokin ceketi, yakası açık beyaz bir göml ek ve aya ğına da 
eski serj bir pantolon giymi şti. Bu pantolon Little Dunthorpe'un en zengin 
adamından çok gezginci bir bahçıvana daha çok yakı şırdı. Ayaklarında eski 
terlikler vardı. 
Saray balosuna gidecek kıyafette olmayan Bayan Rama ge genç adama bakakaldı. Onun 
da sırtında uzun beyaz geceli ği, ba şında da misk faresi kürkünden yapılmı ş 
bonesi vardı. Bonenin uzun kurdeleleri abajurun püs külleri gibi yüzüne dü şmüştü. 
Bayan Ramage gitgide artan bir endi şeyle genç adama bakıyordu. Üç gece önce 
doktorun pe şinden giderek kınlan kemiklerini yeniden yaraladı ğı belliydi. Ama 
rengi uçmu ş yüzünde gözlerinin böyle tuhaf tuhaf parlamasının nedeni can acısı 
olamazdı. Geoffrey'in deh şet içinde oldu ğu ve bu duygusunu zorlukla baskı 
altında tuttu ğu anla şılıyordu. 
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"Bay Geoffrey. Ne..." 
Genç adam bo ğuk bir sesle, "Soru sorma," dedi. "Hemen sorma. Önc e benim bir 
soruma cevap vermelisin." 
"Hangi soruya?" Bayan Ramage iyice korkmaya ba şlamı ştı. Sol yumru ğunu iri 
göğüslerinin yukansına bastırdı. 



"Miss Evelyn Hyde adının sence bir anlamı var mı?" 
Bayan Ramage birdenbire cumartesi gecesinden beri i çinde yankılanan o korkunç 
gökgürültüsünün nedenini anladı. Kafasının bir yanı  bu korkunç şeyi dü şünmüş, 
sonra da onu baskı altında tutmaya çalı şmıştı. Çünkü ona bir açıklama 
yapılmasına hiç ihtiyaç yoktu. O zavallı Miss Charl otte Evelyn Hyde adı acı bir 
çı ğlık atması için yeterliydi. Bahtsız Miss Everlyn Hy de Little Dunthorpe'un 
hemen batısındaki Storping-on-Firkill köyündendi ve  ölmü ştü. 
"Ah, Tamım! Ah, sevgili azizleri! Onu diri diri mi gömdüler? Onu diri diri mi 
gömdüler? Sevgili Misery 'yim diri diri mi gömüldü? " 
Ve Geoffrey bir şey söyleyemeden, metin ve ya şlı Bayan Ramage o zamana kadar 
yapmadı ğı bir şeyi yaptı. Dü şüp bayıldı. 
Beşinci Bölüm 
Geoffrey'nin kadını ayıltmak için amonyak tuzu aray acak zamanı yoktu. Zaten 
Bayan Ramage gibi metin ve dayanıklı bir kadının ev inde öyle bir şey oldu ğunu da 
sanmıyordu. Ama muslu ğun altında hafifçe amonyak kokan bir bez buldu. Ve bu 
kadına koklatmakla kalmadı, bezi yüzünün alt kısmın a bastırdı bir an. 
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Bayan Ramage irkildi, ba ğırdı ve gözlerini açtı. Bir an genç adama hiçbir şeyi 
anlayamıyormu ş gibi şaşkın şaşkın baktı. Sonra do ğrulup oturdu. 
"Hayır," dedi. "Olamaz, Bay Geoffrey, öyle demek is temedi ğinizi söyleyin! Do ğru 
olmadı ğını..." 
Geoffrey, "Do ğru olup olmadı ğını bilmiyorum," dedi. "Ama durumu hemen 
öğrenmeliyiz. Hemen, Bayan Ramage. Mezarı ben yalnız başıma kazamam. Tabii 
kazılması gerekiyorsa..."Kâhya kadın ona deh şet dolu gözlerle bakıyordu. 
Ellerini a ğzına öyle sıkıca bastırmı ştı ki, tırnakları bembeyaz kesilmi şti. 
"Bana yardım eder misin, Bayan Ramage? Aslında yard ım edecek ba şka hiç kimse 
yok." 
Bayan Ramage uyu şmuş gibi, "Lord'um," dedi. "Lord' um lan..." 
Geoffrey onun sözünü kesti. "Biz durumu ö ğreninceye kadar onun hiçbir şeyden 
haberi olmamalı. E ğer Tanrı merhametliyse, olanları ö ğrenmesine gerek kalmaz." 
Kafasının derinliklerindeki o umuttan söz etmek ist emiyor, bu umut ona korkulan 
kadar deh şet verici geliyordu. Tanrı çok merhametliyse, diye düşünüyordu. O 
zaman lan bu gece olanlan ö ğrenir... Ama kansı ve tek a şkı tekrar ona döndü ğü 
zaman. Misery, Lazarus 'unkine benzeyen bir mucize sonucu ölümden geri 
döndü ğünde... 
Kadın hafif ve titrek bir sesle, "Ah, ne korkunç... " dedi. "Ne korkunç." Masaya 
tutunarak aya ğa kalkmayı ba şardı. Sendeliyor, ba şlı ğının kurdelelerinin 
arasından saçlan sarkıyordu. 
Geoffrey daha şefkatli bir tavırla, "Kendine gelebildin mi?" diye sordu. 
"Olmazsa ben tek ba şıma elimden geleni yapmaya çalı şırım. " 
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Bayan Ramage derin ve titrek bir nefes aldı. Sonra verdi. Artık yalpalamıyordu. 
Dönerek kilere do ğru gitti. "Arkalarındaki ku-lübecikte iki kürek var . Galiba 
kazma da. Onları arabanıza atın. Kilerde yarım şi şe cin olacak. Bili be ş yıl 
önce öldü ğünden beri ona dokunan olmadı. Biraz cin içer, sonr a size katılırım, 
Bay Geoffrey." 
"Çok cesur bir kadınsın, Bayan Ramage. Yalnız çabuk  ol." 
"Evet. Korku bilmem. "Kâhya kadın cin şi şesini kaptı. Eli pek hafifçe 
titriyordu. Şi şenin üzerinde hiç toz yoktu. Kiler bile Bayan Ramag e 'm amansız 
toz bezinden kurtulamıyordu. Ama şi şesinin üzerindeki etiket zamanla sararmı ştı. 
Kadın ekledi. "Siz de çabuk olun." 
Đçkiden nefret ederdi ve şimdi de midesi cini atmak istiyordu. Ya ğlı gibiydi, 
ardıç kokuyordu. Ama kusmamayı ba şardı. Bu gece içkiye ihtiyacı olacaktı. 
Altıncı Bölüm 
Hâlâ do ğudan batıya do ğru hızla uçan bulutlar, kapkara gökyüzünde koyu ren kli 
gölgelere benziyordu. Ay ufka do ğru inmekteydi. Araba hızla kilise mezarlı ğına 
doğru gidiyordu. Şimdi arabayı Bayan Ramage sürüyor, kırbacı şaşkın Mary'e do ğru 
sallayarak şaklatıyordu. Atlar konu şabilseydi herhalde midilli, "Bu i ş yanlı ş," 
derdi. "Benim şimdi gecenin bu saatinde sıcak ahırımda, uyumam ger ekirdi." 



Küreklerle kazma birbirlerine çarparak so ğuk bir şıkırtı çıkanyordu. Bayan 
Ramage, biri bizi görse, herhalde ödü patlar, diye düşündü. Dickens'm mezar 
soyuculanna benziyoruz sanmm... Ya da bir hayaletin  sürdü ğü arabadaki 
mezarcıya... çünkü kadın be- 
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yazlar içindeydi. Durup sabahlı ğını bile almamı ştı. Geceli ğinin etekleri 
varisli, şi şman bileklerinin etrafında uçu şuyor, ba şlı ğının kurdeleleri 
havalanıyordu. 
Kilise ilerde belirdi. Bayan Ramage, Mary'i kilisen in yanından geçen yola soktu. 
Rüzgârın hayaletin iniltisine benzeyen sesi tüyleri ni diken diken ediyordu. 
Neden kilise gibi kutsal bir yer karanlık bastıktan  sonra insana pek korkunç 
görünüyor, diye kendi kendine sordu. Sonra da onu k ilisenin de ğil, yapacakları 
şeyin korkuttu ğunu anladı. 
Bayan Ramage ayıldı ğı zaman önce, Lord'um bize yardım etmeli, diye dü şünmüştü. 
Her zaman bize destek olmadı mı ? Đyi günde de, kötü günde de. Hiçbir zaman 
yılmadı... Ama bir dakika sonra bunun Lord'un cesar etiyle bir ilgisi olmadı ğını 
anladı. Bay lan çıldırabilirdi. 
Bay Geoffrey'nin bunu ona söylemesine gerek yoktu. Miss Evelyn Hyde'ı 
hatırlaması yeterli olmu ştu. 
Bayan Ramege, sahi, dedi içinden. O olay sırasında Bay Geoffrey de, Lord'um da 
burada de ğillerdi. Altı ay kadar önce olmu ştu. Baharda. Misery hamileli ğinin o 
tozpembe yazma girmi şti artık. Mide bulantıları kesilmi şti. Tabii daha ileride 
kamı büyüyecek, rahatsızlık duyacaktı. O da ba şka. Misery, Lord'la Bay 
Geoffrey'i ne şeyle ördek avına yollamı ştı. Bir hafta sürecekti av. Oak Hall'a 
gideceklerdi. Tabii o arada futbol oynayacaklardı, kâğıt oyunları da, Tanrı 
bilir daha türlü erkekçe çılgınlıklar yapacaklardı.  Lord'um pek gitmek 
istememi şti ama Misery çok iyi oldu ğunu, endi şelenmemesini söylemi şti. Lord'u 
adeta kapıdan dı şarı itmi şti. Misery iyiydi. Ama Lord ve Bay Geoffrey, 
Doncaster'e gittikleri zaman birinden birinin ya da  ikisinin birden eve arabayla 
getirilip getirilmeyece ğini dü şünürdü. 
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Oak Hall, Albert Rossington'a babasından kalmı ştı. Bayan Ramage, Bertie 
Fossington'un deli oldu ğuna inanıyordu. Pek de haksız sayılmazdı. Bertie, 
Geoffrey'le lan'm okul arkada şıydı. Üç yıl önce pek sevdi ği polo atı bacaklarını 
kırmı ş ve hayvanın öldürülmesi gerekmi şti. Bertie de atın etini yemi şti. Bunun 
sevgi dolu bir davranı ş oldu ğunu iddia etmi şti. "Bunu Capetown 'daki zencilerden 
öğrendim," demi şti. "Griqua 'lardan. Harika insanlar. A ğızlarına çubuklar 
sokuyorlar. Bazıları alt dudaklarında ansiklopedini n on iki cildini birden 
ta şıyabilir. Ha hah! Đşte onlar bana bir insanın sevdi ği şeyi yemesi gerekti ğini 
öğrettiler. Kanlı ama şairane bir şey bu. Öyle de ğil mi?" 
Lord'la Geoffrey bütün bu garip davranı şlarına ra ğmen Bertie 'yi çok 
seviyorlardı. Bertie bir ara malikâneye geldi ği zaman Bayan Ramage, acaba öldü ğü 
zaman onu yemek zorunda kalacakları anlamına mı gel iyor, diye dü şünmüştü. Bertie 
konuklu ğu sırasında kedilerden biriyle kroket oynamaya kalk ı şmış ve zavallı 
hayvanın küçücük kafasını kırmı ştı. Bay Geoffrey'le Lord geçen bahar Oak Hall'da 
hemen hemen on gün kalmı şlardı. 
Onlar gittikten bir iki gün sonra Storping-on-Firki ll köyünden Miss Charlotte 
Evelyn Hyde Hu ş A ğaçlan adlı evinin arka bahçesinde ölü bulunmu ştu. Yana do ğru 
uzattı ğı elinin yakınında yeni toplanmı ş bir demet çiçek vardı. Köy doktoru 
Billford adında biriydi. Herkesin söyledi ğine göre gerçekten iyi bir doktordu. 
Ama Billford buna ra ğmen konsültasyon için Shinebone 'u ça ğırmı ştı. Billford 
Miss Evelyn Hyde 'm bir kalp krizi sonucu öldü ğünü sanıyordu. Aslında kız pek 
gençti. Henüz on sekizinde ve sa ğlıklıydı. Bu yüzden Billford duruma bir anlam 
veremiyordu. 
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Bu i şde bir gariplik var gibiydi. Đhtiyar Shinny de şaşırmı ştı ama sonunda 
meslekda şının koydu ğu te şhise katılmı ştı. Köylülerin ço ğu da öyle. Kızın kalbi 
uygun bir biçimde geli şmemişti, i şte o kadar! Böyle olaylar ender görülüyordu 



ama herkes yıllar önceki şu ya da bu vakayı hatırlıyordu. Herhalde köylülerin  de 
onunla aynı fikirde olması Bill ford'un meslek haya tının sona ermesini 
engellemi şti. Hatta belki çıldırmasını da. Çünkü olayın sonu çok kötü gelmi şti. 
Herkes kızın ölümünün şaşırtıcı oldu ğunu kabul ediyordu. Ama kimsenin aklına 
Evelyn Hyde'm ölmemi ş olabilece ği gelmiyordu. 
Ölünün gömülmesinden dört gün sonra Bayan Somaes ad ında ya şlı bir kadın kilise 
mezarlı ğında yerde beyaz bir şeyin yattı ğını gördü. Bayan Ramage bu kadını biraz 
tanıyordu. Bayan Somaes bir kı ş önce ölen kocasının mezarına çiçek koyacaktı. 
Gördü ğü şeyin bir çiçek yapra ğı olmayaca ğına karar verdi. Çünkü büyüktü bu. 
Galiba ölü bir ku ş, diye dü şündü. Beyaz cisme yakla şırken bunun yerde 
yatmadı ğını, topraktan uzanmı ş oldu ğunu fark etmeye ba şladı. Çekine çekine iki, 
üç adım daha attı. Ve taze bir mezarın topraklan ar asında bir elin uzanmı ş 
oldu ğunu anladı. Parmaklar korkunç bir yalvarı şla bükülmü ştü. Ba şparmak dı şmda 
di ğerlerinin uçlarından kanlı kemikler çıkmı ştı. 
Bayan Somaes haykırarak mezarlıktan kaçtı. Storping 'in anayoluna kadar ko ştu. 
Hemen hemen iki kilometre. Durumu aynı zamanda poli s olan berbere haber verdi. 
Sonra da dü şüp bayıldı. O gün ö ğleden sonra yata ğa dü ştü ve hemen hemen bir ay 
kalkamadı. Ve köyde hiç kimse bunu ayıplamadı. 
Tabii zavallı Miss Evelyn Hyde'm ölüsü mezardan çık arıldı. Bayan Ramage şimdi 
Mary'i kabristanın önünde durdururken usulca fısıld adı. "Ke şke o mezarın 
açılmasıyla ilgili hikâyeleri hiç dinlemeseydim..."  Anlatılanlar feciydi. 
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Çıldırmanın e şi ğine gelmi ş olan Dr. Bill ford zavallı kızda katalepsi oldu ğunu 
açıkladı. Evelyn Hyde kendinden geçmi ş ve ölüye benzer bir hal almı ştı 
anla şılan. Hint fakirleri gibi. Onlar da kendilerini dir i diri gömdürmeden ya da 
vücutlarına i ğneler batırılmasına izin vermeden önce katalepsiye benzeyen bir 
duruma girerlerdi. Evelyn Hyde bu halde kırk sekiz saat kalmı ştı belki. Belki de 
altmı ş- Yani bu süre kendini çiçek topladı ğı arka bahçe de ğil, mezarda bulacak 
kadar uzun olmu ştu. 
Ve ya şayabilmek için korkunç bir çaba göstermi şti. Bayan Ramage, kapıdan 
girerken, soylu bir çaba olabilirdi, diyordu kendi kendine. Ama ayrıntıları 
olayı feci bir hale soktu. 
Evelyn Hyde ni şanlıydı. Bo ğulmu ş bir kadınmki gibi topraktan uzanan elinde de ğil 
de, di ğerinin dördüncü parma ğında pırlantalı bir ni şan yüzü ğü vardı. Evelyn Hyde 
bu yüzükle tabutunun saten astarlarım kesmi ş ve kimbilirkaç saat kapa ğı açmaya 
çalı şmıştı. Sonunda tabuttaki hava azalmaya ba şlarken yüzü ğü sol eline 
geçirmi şti. Bununla kesmi ş ve yarmı ş, di ğerleriyle kazmı ştı. Ama bu yeterli 
olmamı ştı. Mezarı açtıkları zaman kızın yüzünün mosmor old uğunu görmü şlerdi. 
Kanlı gözleri deh şetle yuvalarından u ğramı ştı. 
Kilise kulesindeki saat on ikiyi çalmaya ba şladı. Annesi Bayan Ramage"'a 
vaktiyle, "Bu saatte ölümle hayat arasındaki kapı b iraz aralanır," demi şti. "Ve 
ölüler iki tarafa da geçebilirler." Kahya kadın çı ğlıklar atarak korkuyla 
kaçmamak için kendini zor tutuyordu. Kapıldı ğı panik her adımda daha da 
artacaktı. Ko şmaya ba şlarsa yere yı ğıhncaya kadar durmayaca ğını biliyordu. 
Yaşlı kadın kendi kendine çattı. Ah, korkak kadın! Son ra da bunu biraz 
deği ştirdi. Ahmak, korkak, bencil kadın! Şu anda Lord'u 
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düşünmen gerekir, kendini de ğil... Lord'u... Ve Lady'i... E ğer en ufak bir 
ihtimal varsa... 
Ah, böyle bir şeyi dü şünmek bile delilik olur. Gömüleli çok oldu. Çok old u. Çok 
oldu. 
Geoffrey kâhya kadını Misery 'nin mezar ta şma do ğru götürdü. Đkisi de durup 
büyülenmi ş gibi buna baktılar. 
Taşın üzerinde "Lady Calthorpe" yazılıydı. Do ğum ve ölüm tarihi dı şında da bir 
tek satır vardı. "Onu Çok Ki şi Severdi." 
Bayan Ramage, Geoffrey'e döndü. Sersemlikten kurtul muş gibiydi. "Kürekleri 
getirmemi şsiniz." 



Genç adam, "Hayır," diye mırıldandı. "Henüz getirme dim..." Kendini boylu boyunca 
yere atarak kula ğını topra ğa dayadı. Biraz dikkatsizce atılmı ş toprak 
yumrularımn arasında ilk çimen filizleri belirmi şti. 
Bayan Ramage elindeki fenerin ı şı ğında Geoffrey'nin yüzünde hâlâ kapıyı açtı ğı 
zaman gördü ğü o ifadenin oldu ğunu fark etti. Istırap ve korku karı şımıydı bu. 
Sonra genç adamın yüzü de ği şmeye ba şladı. Korkunç bir deh şete adeta çılgınca bir 
umut katıldı. 
Geoffrey ba şını kaldırarak kâhya kadına baktı. Gözleri irile ş-mi ş, dudakları 
titriyordu. "Ya şıyor sanırım..." diye fısıldadı. "Ah, Bayan Ramage. .." 
Birdenbire yüzükoyun dönerek topra ğa do ğru haykırdı. Ba şka şartlar altında bu 
hali insana gülünç gelebilirdi. "MISERY! MISERY! BU RADAYIZ! B ĐLĐYORUZ! DAYAN! 
HAYATIM!" 
Bir saniye sonra aya ğa fırlamı ş, kazma ve küreklerin durdu ğu arabaya do ğru 
koşuyordu. Terlikli ayaklan yerdeki sislerin hızla dal galanmasına neden 
oluyordu. 
Bayan Ramage 'm dizlerinin ba ğı çözüldü. Öne do ğru sallandı ve yere yı ğıldı. 
Yine bayılmak üzereydi. Sanki ba şı kendi iste ğiyle 
162 
yan döndü ve sa ğ kula ğı yere dayandı. Ya şlı kadın çocukların rayların yakınında 
böyle yattıklarını görmü ştü. Yakla şan trenin sesini dinlerdi küçükler. 
Ve Bayan Ramage o sesi duydu. Hafif, a ğır bir tıkırtı. Topra ğı kazan bir 
hayvanın çıkardı ğı seslere benziyordu. Hayır. Biri tırnaklarını taht aya 
sürüyordu çaresizce. 
Yaşlı kadın sarsılarak derin bir nefes aldı. Ve sanki kalbi ancak o zaman 
yeniden çarpmaya ba şladı. Çı ğlık çı ğlı ğa ba ğırdı. "Geliyoruz! HANIMIM! 
GELĐYORUZ! AH, TANRIM! ZAMANINDA YET ĐŞMĐŞ OLALIM!" 
Titreyen parmaklarıyla toprak parçalarını yakalayar ak fırlatmaya ba şladı. 
Geoffrey hemen geri döndü. Bayan Ramage o sürede to prakta yirmi santimlik bir 
delik açmayı ba şarmı ştı. 
7 
Paul yedinci bölümden de dokuz sayfa kadar yazmı ştı. Geoff-rey'le Bayan Ramage, 
Misery'yi mezardan çıkarmayı ba şanyorlar-dı. Hem de son anda. Ama sonra genç 
kadının kendisinin kim oldu ğunu bilemedi ğini, onları da tanımadı ğını 
anlıyorlardı... Tam o sırada Annie içeri girdi. Pau l kadının ayak seslerini 
duyunca yazmayı bıraktı. Rüyadan uyandı ğı için üzgündü. 
Annie ilk altı bölümü etekli ğinin yanına bastırmı ştı. Đlk tasarıyı yirmi 
dakikadan daha kısa bir sürede okumu ştu. Bu yirmi bir sayfayı alıp götürdü ğünden 
beri aradan bir saat geçmi şti. Paul dikkatle ona bakıyor, Annie'nin renginin 
biraz uçmu ş oldu ğunu dü şünüyordu. 
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Sonra, "Evet?" diye sordu. "Uygun mu?" 
Kadın dalgın dalgın, "Evet," dedi. Sanki bu daha ba şından bilinen bir gerçekmi ş 
gibi. Paul, herhalde öyleydi, diye dü şündü. Annie ekledi. "Uygun. Kalle şli ğe 
kalkmamı şsın. Ve iyi. Heyecan verici. Ama deh şet de uyandırıyor! Di ğer Misery 
romanlarına benzemiyor. O zavallı kız parmaklarının  ucunu a şındırmı ş..." Ba şını 
sallayarak tekrarladı. "Di ğer Misery romanlarına benzemiyor..." 
Paul kendi kendine, o sayfalan yazan adam da deh şet içinde, hayatım, dedi. Sonra 
da sordu. "Devam edeyim mi?" 
Kadın hafifçe gülerek cevap verdi. "Etmezsen seni ö ldürürüm." Paul bu gülü şe 
kar şılık vermedi. Bir zamanlar, "Aman ne iyi görünüyors un," gibi kli şele şmiş 
sayaca ğı bu sözler, şimdi ona hiç de öyle gelmiyordu. 
Ama kapıda duran kadının hali ilgisini çekmekteydi.  Sanki Annie ona daha fazla 
yakla şmaktan korkuyordu. Paul'ün içindeki bir şey onu yakalayacakmı ş gibi. Buna 
Misery'nin diri diri gömülmesi neden olmamı ştı. Paul da bunu anlayacak kadar 
akıllıydı. Hayır. Kadını ilk denemesiyle bu yenisi arasındaki fark etkilemi şti. 
Birincisi bir okul çocu ğunun "Yaz Tatilimi Nasıl Geçirdim" ba şlıklı kompozisyonu 
kadar canlıydı ancak. Ama yenisi çok farklıydı. Ah,  Paul özellikle ola ğanüstü 
iyi bir biçimde i şlememi şti konuyu. Hikâye sarsıcıydı ama karakterler her 
zamanki gibi ne yapacaktan önceden kestirilen alı şılagelmi ş tiplerdi. Ancak Paul 



bu kez yazısına güç katmayı ba şarabilmi şti. Satırlann arasından bir sıcaklık 
yükseliyordu sanki. 
Paul alayla, Annie bu sıcaklı ğı hissetti, diye dü şündü. Bana yakla şırsa onu 
kavurmamdan korkuyor... 
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Sonra uysalca, "Pekâlâ," dedi. "Beni öldürmek zorun da kalmayacaksın, Annie. 
Yazıya devam etmek istiyorum. Artık yeniden çalı şmaya ba şlasam nasıl olur?" 
Kadın, "Tamam," diye cevap vererek yakla ştı. Sayfalan tahtanın üzerine bırakıp 
çabucak geriledi. 
Paul, "Ben yazdıkça okumak ister misin?" diye sordu . Annie gülümsedi. "Evet! 
Böylesi çocukken gördü ğüm ve bölüm bölüm gösterilen o filmlere benzeyecek. " 
Paul, "Her bölümü soluk kesecek bir sahneyle noktal ayaca ğıma söz veremem," dedi. 
"Romanlar böyle de ğildir." 
Kadının heyecanla, "Ama benim için yine de öyle ola cak," diye ba ğırdı. "On 
yedinci bölüm lan, Geoffrey ve Misery'nin verandada  koltuklarda oturarak gazete 
okumalanyla sona erse bile yine de on sekizinci böl ümü merak edece ğim. Bundan 
sonra ne olaca ğını ö ğrenmeyi öyle istiyorum ki!" Sanki Paul söyleyecekmi ş gibi 
sert bir sesle ekledi. "Sakın söyleme!" 
"Ben genellikle romanlarımı bitirmedikçe kimseye gö stermem." Paul kadına 
gülümsedi. "Ama bu özel bir durum oldu ğuna göre her bölümü okumana izin 
verece ğim. Memnunlukla." Bir yandan da, böylece Paul Sheld on'un binbir gecesi 
başlayacak, diye dü şünüyordu. Sonra ekledi. "Ama... acaba benim için bi r şey 
yapar mısın?" "Ne?" 
" Şu lanet olasıca N harflerini kalemle doldurur musun ?" Annie sevinçle güldü. 
"Bu benim için bir şeref olur. Artık seni yalnız bırakmayaca ğım." 
Kapıya gitti. Orada durakladı ve geri döndü. Sonra derin ve adeta ıstırap dolu 
b*ir çekingenlikle ilk ve son editörce önerisini ya ptı. "Belki buna bir an neden 
oldu." 
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Paul gözlerini yazı makinesindeki kâ ğıda dikmi şti bile. O saydam yeri, deli ği 
anyordu. Çalı şmaya son vermeden önce Misery'yi Bayan Ramage'ın ku lübesine kadar 
götürmek istiyordu. Ama sabırsızlandı ğını hiç belli etmeyerek Annie'ye baktı. 
"Efendim?" 
"Bir an..." Paul kırmızılı ğın kadının boynundan yükselerek yanaklanna 
yayıldı ğını gördü. Çok geçmeden Annie'nin kulakları bile kı pkırmızı kesildi. "On 
iki ki şiden birinin arının zehirine kar şı mutlaka alerjisi vardır. Daha önce 
böyle çok vaka gördüm... Hem şireli ği bırakmadan önce. Alerji çe şitli biçimlerde 
kendini gösterir. Bazen arının sokması hastanın kom aya girmesine yol açar. Bu... 
şey... herkesin katalepsi diye tanımladı ğı duruma benzer." 
Paul bu fikri kafasında bir an inceledi, sonra da ç öpe attı. Zavallı Miss Evelyn 
Hyde'in diri diri gömülmesine bir an yol açmı ş olabilirdi. Hatta bu mantıklı da 
sayılırdı. Çünkü olay baharın ortalarında olmu ştu. Üstelik de bahçede. Ama Paul, 
bu iki canlı canlı gömülme olayının inanılır olması  için aralarında bir ba ğ 
bulunması gerekti ğine karar vermi şti bile. Ayrıca Misery yatak odasında 
katalepsi durumuna girmi şti. Olayın güz mevsiminin sonlannda olması önemli 
değildi. Asıl sorun kataleptik tepkinin ender görülen bir şey olmasıydı. Sadık 
Okuyucu yan yana köylerde ya şayan iki kadının altı ay arayla an sokması yüzünden  
diri diri gömülmesini yutmazdı. Ama Paul'ün bunu An nie'ye söylemesi imkânsızdı. 
Sadece kadının öfkelenmesinden korktu ğu için de ğil. Bu açıklama An-nie'yi çok 
yaralardı. Ve Paul kadının kendisine verdi ği bütün acıya ra ğmen onu bu biçimde 
yaralamak istemiyordu yine de. Çünkü kendisi öyle y aralanmı ştı. 
Yazarlann çok kullandıkları o sözleri tekrarladı. " Evet, i şe yarayabilir. Bu 
ihtimali dü şünece ğim, Annie. Ama benim de bazı fikirlerim var. Bu an konusu 
onlara uymayabilir." 
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"Ah, biliyorum. Yazar sensin, ben de ğil. Bu söylediklerimi unut. Affedersin." 
"Annie, saç..." 



Ama kadın odadan çıkmı ştı bile. Gürültülü adımlanyla holden oturma odasına  
koşarcasına gidiyordu. Paul kapıya bakakaldı. Sonra gö zleri yere do ğru kaydı ve 
irile şti. 
Kapının çerçevesinin iki yanında, yerden yirmi sant im kadar yükseklikte siyah 
birer leke vardı. Durumu hemen anladı. Onlan sandal yenin dingil ba şlıklan 
yapmı ştı. Annie o ana kadar lekeleri fark etmemi şti. Aradan hemen bir hafta 
geçmi şti ve kadının lekeleri görmeyi şi küçük bir mucize sayılırdı. Ama 
yakında... yann, hatta belki de o gün ö ğleden sonra elektrik süpürgesiyle odayı 
süpürmeye gelecekti. Ve lekeleri görecekti o zaman.  
Mutlaka görecekti. 
Paul o gün ak şama kadar fazla bir şey yazamadı. 
Kâğıttaki delik kaybolmu ştu. 
8 
Paul ertesi sabah yatakta yastıklara dayanarak otur muş, kahve içiyor ve kapının 
iki yanındaki lekelere bakıyordu. Kanlı bir çama şır parçasını ortadan kaldırmayı 
unutmu ş bir katilin suçlu gözleriyle. Birdenbire Annie hız la odaya daldı. 
Gözleri yuvalanndan u ğramı ştı. Bir elinde bir toz bezi vardı. Di ğerinde ise 
inanılmayacak bir şey bir kelepçe. 
"Ne..." 
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Paul ancak bu kadarını söyleyecek zaman bulabildi. Kadın pani ğin verdi ği büyük 
bir güçle onu yakalayarak do ğrulttu. Paul'ün bacaklarına müthi ş bir sancı 
saplandı. Günlerden beri canı böylesine yanmamı ştı. Kahve fincanı elinden 
fırlayarak yere dü ştü ve kırıldı. Paul, burada her şey kırılır, diye dü şünürken 
aklına ba şka bir şey geldi. Annie kapıdaki lekeleri gördü. Tabii ya. Çoktan 
gördü onları... Kadının bu garip davranı şları ancak böyle açıklanabilirdi. Annie 
kapıdaki o lekeleri fark etmi şti ve şimdi bu yeni, gösteri şli bir cezanın 
başlangıcıydı. 
Kadın ıslık çalar gibi, "Kes sesini, budala," diye fısıldadı. Sonra Paul'ün 
kollarını geriye çekti. Yazar kelepçelerin şıkırtısını duydu. Sonra da yakla şan 
bir arabanın gürültüsünü. Bahçe yoluna sapmı ştı araba. 
Paul a ğzını açtı. Konu şacak ya da belki de ba ğıracaktı. Ama o bunları yapmadan 
kadın elindeki bezi a ğzına tıktı. Bezin i ğrenç, çok pis bir tadı vardı. Herhalde 
cila olmalı, diye kararını verdi. 
Annie, "Hiç ses çıkarma," dedi. Ellerini Paul'ün ba şının iki yanına dayamı ş, 
üzerine e ğilmi şti. Saçlan yazann yanaklarını ve alnını gıdıklıyord u. "Seni 
uyarıyorum, Paul. Gelen kimse, bir ses duyarsa onu öldürürüm. Ya da onlan. Seni 
de, kendimi de. Hatta ben bir ses duyarsam ya da ge len öyle sanırsa..." 
Doğruldu. Yüzü ter içindeydi. Yumurta sanları dudaklan nda kurumu ştu. "Unutma, 
Paul!" 
Paul ba şını salladı ama Annie onu görmedi. Ko şarak kapıdan çıkıyordu. 
Eski model ama bakımlı bir araba Annie'nin cipinin arkasında durmu ştu. Paul 
oturma odasının yakınındaki bir kapının açıldı ğını, sonra da çarpılarak 
kapandı ğını duydu. Bunun bir soruya benzeyen 
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gıcırtısından Annie'nin dı şan çıkarken giydi ği e şyalan koydu ğu dolabın açılmı ş 
oldu ğunu anladı. 
Arabadan inen adam da, otomobil kadar ya şlı ve bakımlıydı. Colorado'ya özgü 
tiplerdendi. Altmı ş be şinde duruyordu ama sekseninde de olabilirdi. Belki bir 
hukuk bürosunun büyük orta ğı, bir in şaat şirketinin i şi yan bırakmı ş ba şkanıydı. 
Ama daha çok bir çiftçi ya da emlakçıya benziyordu.  Herhalde Cumhuriyetçiydi. 
Ama tampona reklam etiketi yapı ştıracak bir tip de ğlidi. Sivri burunlu Đtalyan 
ayakkabılan giymesi ne kadar imkansızsa, bunu yapma sı da o kadar imkânsızdı. 
Ayrıca resmi görevlilerden biriydi. Buraya yine bir  i ş için gelmi şti. Çünkü 
ancak böyle bir i ş onun gibi bir adamın Annie Wilkes adlı bir münzevi ye 
gelmesine neden olabilirdi. 
Paul, Annie'nin tela şla bahçe yoluna do ğru gitti ğini gördü. Adamla konu şmak 
değil, onu durdurmak niyetinde oldu ğu anla şılıyordu. Sanki yazann daha önce bir 
hayali gerçekle şmişti. Polis de ğil OTOR ĐTESĐ olan biri gelmi şti. OTOR ĐTESĐ OLAN 



BĐRĐ Annie'nin evine gelmi şti ve bu sadece Paul'ün hayatının kısalmasına neden  
olabilirdi. 
Tozlu bez yüzünden bo ğulmamaya çalı şarak kendi kendine, onu neden içeri davet 
etmiyorsun, Annie, dedi. Niçin onu içeri alıp Afrik a ku şunu göstermiyorsun? 
Ah, hayır. Annie beni Stapleton Havaalanına götürer ek elime bir uçak bileti 
sıkı ştırması ne kadar olmayacak bir şeyse, bu adamı içeri alması da o kadar 
olanaksız. 
Kadın daha adama eri şmeden konu şmaya ba şlamı ştı. Solu ğu a ğzından duman duman 
yükseliyordu. Çizgi romanlardaki balonlar gibi. Ama  bunlann içlerinde yazı 
yoktu. Adam ince elini uzattı. Siyah deriden zarif bir eldiven giymi şti. Annie 
bu ele bir an, a şağı gö-rürcesine baktı. Sonra da parma ğını adamın suratına 
doğru sallama- 
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ya ba şladı. A ğzından yine o beyaz balonlar yükseliyordu. Anora ğını giymesini 
tamamlayarak fermuvannı çekti. 
Ziyaretçi elini paltosunun cebine sokarak bir kâ ğıt çıkardı, kadına adeta özür 
dilercesine uzattı. Paul bu belgenin ne oldu ğunu bilmiyordu ama Annie'nin onu 
tanımlayacak bir sözü bulundu ğundan emindi. Belki de "pislik"ti bu. 
Kadın konu şmasını sürdürerek adamı yoldan götürdü. Kö şeyi dönerek gözden 
kayboldular. Paul şimdi sadece onların karın üzerine dü şmüş olan gölgelerini 
görüyordu. Kâ ğıttan oyulmu ş gibi duruyordu bunlar. Paul sersem sersem, Annie 
bunu mahsus yaptı, diye dü şündü. Ben onlan göremezsem Bay Zengin Çiftçi de ben i 
göremez. Pencereden içeri bakıp beni görmesi ihtima li ortadan kalkmı ş olur. 
Gölgeler be ş dakika kadar erimekte olan kar yı ğınının üzerinde titre şti. Paul 
bir keresinde Annie'nin sesini duydu. Adamı azarlam ı ş gibi ba ğınyordu. Bu Paul 
için hayatının en uzun be ş dakikalarından biri oldu. Omuzlan a ğnyordu. Acıyı 
geçirebilmek için kollarını oynatması imkânsızdı. A nnie bileklerine kelepçe 
takmakla kalmamı ş, ellerini karyolanın ba şına ba ğlamı ştı. 
Ama en kötüsü a ğzındaki toz beziydi. Pis cila kokusu ba şını a ğrıtıyor, midesi 
gitgide daha çok bulanıyordu. Bunu kontrol altında tutabilmek için 
çabalamaktaydı. Annie saçlarını kasaba berberinde h aftada bir kestiren ve 
herhalde kı şın siyah ayakkabılarının üzerine lastik giyen bir g örevliyle 
konu şurken, nefes borusuna dolan kusmuk yüzünden bo ğularak ölmek niyetinde 
değildi. 
Kadınla adam tekrar gözüktükleri sırada Paul'ün aln ında so ğuk ter damlacıkları 
belirmi şti. Şimdi kâ ğıt Annie'nin elindeydi. Bay Zengin Çiftçinin pe şinden 
gidiyor ve adamın sırtına do ğru parma ğını sallıyordu. O bo ş çizgi roman 
balonları a ğzından fı şkınyor- 
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du yine. Bay Zengin Çiftçi dönüp Annie'ye bakmıyord u, yüzü ifadesizdi. Birbirine 
bastırdı ğı ve iyice incelerek birer çizgiye dönü şmüş olan dudakları içinde bir 
duygunun kabardı ğını açıklıyordu. Öfke miydi bu? Belki. Tiksinti. Ev et. Böylesi 
daha yakındı. 
Sen onun deli oldu ğunu dü şünüyorsun. Sen ve poker oynadı ğın arkada şlann. 
Herhalde bu bir stadyum büyüklü ğündeki kentin yönetimi de seninle o dostlarının 
elinde. Belki o pis i şi kimin yapaca ğına karar vermek için kura çektiniz. Hiç 
kimse deliye kötü bir haber vermekten ho şlanmaz. Ah, ama Bay Zengin Çiftçi! 
Annie'nin aslında ne kadar kaçık oldu ğunu buseydin, ona böyle arkanı dönmezdin! 
Adam arabasına bindi, kapıyı kapattı. Şimdi Annie arabanın yanında durmu ş 
parmağını kapalı cama do ğru sallıyordu. Paul kadının sesini duydu yine. "...  Pek 
pek akıllı sanıyooorsun!" 
 
Araba bahçe yolunda a ğır a ğır geri gitmeye ba şladı. Bay Zengin Çiftçi Annie'ye 
hiç bakmıyordu. Kadının dudakları gerilmi ş, di şleri ortaya çıkmı ştı. 
Sesini daha da yükseltti. "Kendini pek önemli buluy orsun de ğil mi?" 
Birdenbire Bay Zengin Çiftçinin ön tamponuna bir te kme attı. Öyle şiddetli vurdu 
ki, çamurlu ğun altından donmu ş kar parçalan döküldü. Ya şlı adam sa ğ omzunun 



üzerinden bakıyordu, yoldan dikkatle iniyordu. Bu t ekme üzerine kadına döndü. 
Şaşırmı ş, ziyareti sırasındaki tarafsız hali de ği şmişti. 
"Seni pis köpek! Sana bir çift sözüm var! KÜÇÜK KÖP EKLER BÜYÜK KÖPEKLERĐN 
ÜZERĐNE BECERĐRLER Buna ne diyorsun?" 
Bay Zengin Çiftçi bu konuda neler dü şündüğünü Annie'ye belli ederek onu 
sevindirmek niyetinde de ğildi. Yüzü yine ifadesiz- 
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le şti. Ve geri geri giderek gözden kayboldu. Daha do ğrusu Paul'ün görü ş 
alanından çıktı. 
Annie ellerini beline dayayarak bir an orada durdu.  Sonra da öfkeyle eve döndü. 
Paul mutfak kapısının açıldı ğını ve bir bombanın patlamasını andıran bir 
gürültüyle kapandı ğını duydu. 
Paul, i şte gitti, diye dü şündü. Bay Zengin Çiftçi gitti ama ben hâlâ buradayı m. 
Ah, evet, buradayım... 
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Annie bu kez öfkesini Paul'den çıkarmadı. 
Odaya girdi. Anora ğı hâlâ sırtındaydı ama fermuvarını açmı ştı. Odada hızla bir 
aşağı bir yukan dola şmaya ba şladı. Yazara bakmıyordu bile. Kâ ğıt hâlâ elindeydi, 
zaman zaman kendi kendine çatmak istiyormu ş gibi burnuna do ğru sallıyordu. 
"Verginin yüzde on arttı ğını söyledi! Birikmi ş vergi borcum da varmı ş. 
Avukatlar! Đhtiyati haciz! Üç ayda bir ödenecekmi ş! Zamanı geçmi ş! Haydi oradan 
aşağılık köpek! Pis! Pislik!" 
Paul beze do ğru homurdandı ama kadın dönüp bakmadı. Odada yalnız dı sanki. Şimdi 
daha hızlı dola şıyor, iri gövdesiyle havayı yarıyordu. Paul onun kâ ğıdı parça 
parça edece ğini sanıyordu. Ama galiba Annie buna cesaret edemiy ordu. 
Kadın, "Be ş yüz altı dolar!" diye ba ğırdı. Bu sefer kâ ğıdı Paul'ün burnuna do ğru 
salladı. Yazarın a ğzındaki bezi dalgın dalgın kaparak yere attı. Paul başını 
yana e ğdi. Soluk alırken gö ğsü iyice kabardı. Ona kollan yava ş yava ş yerlerinden 
çıkıyormu ş gibi geli- 
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yordu. "Be ş yüz altı dolar ve on yedi sent! Buraya kimsenin ge lmesini 
istemedi ğimi biliyorlar! Bunu onlara söyledim. Öyle de ğil mi? Ve bak! BAK!" 
Paul kuru kuru ö ğürürken ge ğirtiyi andıran bir ses çıkardı. 
"Kusarsan, kusmuklannın arasında yatarsın. Ba şka bir derdim oldu ğu anla şılıyor. 
Adam evime ihtiyati haciz kondu ğunu söyledi. Bu ne demek oluyor?" 
Paul, "Kelepçe..." diye inledi. 
Kadının sabırsızca, "Evet, evet," dedi. "Bazen tıpk ı bir bebek gibi 
davranıyorsun." Etekli ğinin cebinden anahtan çıkardı ve Pa-ul'ü daha da so la 
doğru itti. O yüzden yazann burnu çar şafa dayandı. Paul bir çı ğlık attı ama 
Annie ona aldırmadı bile. Bir şıkırtı oldu, sonra da bir tıkırtı. Paul soluk 
solu ğa do ğruldu. Sonra kayarak yine yattı. Böyle yaparken aya klannı ileriye 
doğru uzattı. Đnce bileklerinde çukurlar belirmi şti. Bunlara bakarken çukurlar 
kızarmaya ba şladı. 
Annie kelepçeyi dalgın dalgın ete ğinin cebine tıktı. Polislere ait bu araç ve 
gereçler dürüst insanlann ço ğunun evinde rastlanıyor-mu şcasına. Sanki bu kâ ğıt 
mendil ya da elbise askısıymı ş gibi. 
Kadın tekrar, " Đhtiyati haciz nedir?" diye sordu. "Evimin onlara ai t oldu ğu 
anlamına mı geliyor? Anlamı bu mu?" 
Paul, "Hayır," dedi. "Bu..." Öksürdü ve a ğzına o cilalı toz bezinin tadı geldi. 
Yine kuru kuru ö ğürürken gö ğsü şi şti. Kadın onun bu haline aldırmadı. Sadece 
gözlerini ona dikerek tekrar konu şabi-linceye kadar sabırsızca bekledi. Paul bir 
süre sonra konu şabildi. "Bu sadece evi satamayaca ğın anlamına geliyor." 
"Sadece mi? Sadece mi? Bu konuda gülünç fikirlerin var, Bay Sheldon. Herhalde 
benim gibi zavallı, fakir bir dulun dertleri senin gibi Bay Zeki Zengine önemli 
gelmiyor." 
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"Tersine. Senin derdin benim derdim demek, Annie. B en, ihtiyati hacizin 
borçların arttı ğı takdirde yapacaklannm yanında solda sıfır kalaca ğını söylemek 
istedim. Vergi borcun var mı?" 
"Ben bo ğazına kadar borca batmı ş insanlardan de ğilim!" Annie üst duda ğını 
kaldırırken di şleri ı şıldadı. "Faturalarımı öderim her zaman... Ama bu se fer... 
sadece... sadece..." 
Paul, unuttun de ğil mi, diye dü şündü. Şu lanet olasıca takvimdeki şubat ayını 
koparmayı da unuttu ğun gibi. Tabii üç ayda bir ödenen emlak vergisini u nutmak, 
takvim yapra ğını yırtmaktan çok daha önemli. Sarsıldın. Çünkü ha yatında ilk kez 
bu kadar önemli bir şeyi unutuyorsun. Aslında durumun gitgide daha kötül eşiyor, 
Annie. Öyle de ğil mi? Her gün daha kötüle şiyorsun. Psikotikler bir bakıma normal 
insanlar gibi ya şamayı ba şarabilirler. Ve çok iyi bildi ğin gibi, bazen çok 
korkunç şeyler yapar ama yakalanmazlar. Ama hafif psikozla şiddetlisi arasında 
bir sınır vardır. Sen o sının a şmak üzeresin... Günlük hayatını sürdümeni 
engelleyecek bu. Ve sen de bunun farkındasın. 
"Ona sıra gelmedi." Annie somurtmu ştu. "Sen burada oldu ğun için i şim ba şımdan 
aşkındı." 
Paul'ün aklına bir şey geldi. Harika bir fikir. Böylece sonsuz iyi puan  alması 
olasılı ğı vardı. Sakin ve içten bir tavırla, "Biliyorum," d edi. "Hayatımı sana 
borçluyum. Ve sana sadece yük oluyorum. Cüzdanımda dört yüz dolar kadar bir para 
olacak. Vergi borcunu onunla ödemeni istiyorum." 
"Ah, Paul..." Annie ona hem sevinç, hem de hayretle  baktı. "Senin paranı 
alamam..." 
"O para benim de ğil ki." Paul kadına gülümsedi. Yüzünde o ünlü, bir numaralı 
ifade vardı. "Seni sevmez miyim, bebe ğim," diyen bir gülümseyi ş. Ama için için, 
Annie, benim istedi ğim ne bili- 
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yor musun, diyordu. Bıçaklanndan birini ele geçirec ek duruma geldi ğim zaman bu 
unutma numarana ba şlaman. O bıça ğı kullanabilece ğimden eminim. Yeteri kadar 
kımıldayabiliyorum. Sen daha öldü ğünü anlayamadan kendini cehennem alevlerinin 
arasında, kavrulur bulursun... Sonra kadına, "O par a senin," dedi. " Đstersen 
buna avans da diyebilirsin." Bir an durdu, sonra te hlikeyi göze aldı. "Sen 
olmasaydın ben ölürdüm. Bunun farkında olmadı ğımı sanıyorsan, delisin." 
"Paul... Bilemiyorum..." 
"Ben çok ciddiyim." Paul gülümsemesinin yerini çok samimi bir ifadenin almasını 
sağladı. Daha do ğrusu öyle oludu ğunu umuyordu. Tannm, lütfen bu etkileyici ve 
sevimli bir ifade olsun..." Sen hayatımı kurtarmakt an daha da fazlasını yaptın. 
Đki ki şiyi kurtardın sen. Sen olmasaydın Misery hâlâ mezan nda yatacaktı. 
Şimdi kadın ı şıl ı şıl gözlerle yazara bakıyordu. Elindeki belgeyi unut muştu. 
"Ve sen bana ne kadar hatalı davrandı ğımı gösterdin. Do ğru yola dönmemi 
sağladın. Sana sadece bunun için bile dört yüz dolarda n çok daha fazla borcum 
var. O parayı almazsan kendimi çok kötü hissetmeme neden olursun." 
" Şey. Ben... pekâlâ... Ben te şekkür ederim." 
"Asıl benim sana te şekkür etmem gerekir. Kâ ğıda bakabilir miyim?" 
Annie belgeyi hiç itiraz etmeden ona uzattı. Vergi borcunun zamanında 
ödenmedi ğini açıklayan resmi bir kâ ğıttı bu. Đhtiyati haciz de sadece bir 
formaliteydi. Paul kâ ğıda çabucak göz gezdirdi, sonra Annie'ye geri verdi . 
"Bankada paran var mı?" 
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Kadın bakı şlannı ondan kaçırdı. "Biraz para biriktirdim. Ama b ankaya koymadım. 
Ben bankalara güvenmem." 
"Bu kâ ğıtta borcunu yirmi be ş marta kadar ödemedi ğin takdirde ihtiyati hacizin 
kesinle şece ği yazılı. Bugün ayın kaçı?" 
Annie ka şlarını çatarak takvime baktı. "Tannm! Yanlı ş bu." 
Takvimi duvardan aldı. Kızak kayan çocuk gözden kay boldu. Paul bu sahneyi gülünç 
bir üzüntüyle seyretti. Mart sayfasında karlı kıyıl annın arasından akan bir 
çayın resmi vardı. 
Annie gözlerini kısarak bir an takvime baktı. Sonra  da, "Bugün martın yirmi 
beşi," dedi. 



Paul, Tannm, diye dü şündü. Ne kadar çok zaman geçmi ş. Çok geç. Çok geç. 
Sonra da, "Tabii," dedi. "Adam da o yüzden geldi i şte." Ve sessizce ekledi. Adam 
sana evine ihtiyati haciz koyduklanm söylemek için gelmedi, Annie. Bu gece vergi 
dairesi kapanıncaya kadar borcunu ödemedi ğin takdirde olacaklan anlatmaya 
çalı şıyordu. Aslında sana iyilik etmeye çalı şıyordu... Kadına baktı. Annie, bu 
beş yüz altı dolan..." 
Annie öfkeyle atıldı. "Ve on yedi sent! O pis on ye di senti unutma!" 
"Pekâlâ. On yedi sent. Bu parayı bu ak şam vergi dairesi kapanmadan ödersen, 
haciz kesinle şmez. E ğer kasabalılar sana kar şı anlattı ğın gibi..." 
"Onlar benden nefret ediyorlar! Hepsi de bana dü şman, Paul!" 
"O zaman seni buradan atmak için vergiden yararlanı rlar. Seni kaçırmak için 
seçecekleri yollardan biri bu. Sadece vergi borcunu  ödemeyi bir kez geciktirmi ş 
bir insana ihtiyati haciz koymalan garip. Bu i şin içinde bir i ş var. Şey... pis 
bir i ş. Vergi borcunu bir- 
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kaç dönem ödemezsen evini elinden almaya çalı şabilirler. Açık artırmayla 
satarlar. Bunu yapmaya haklan var sanınm." 
Kadın güldü. Sert bir sesle, havlarcasına, "Bir den esinler!" dedi. "Birkaçının 
karnına delik açanm! Sana bu kadannı söylüyorum. Ev et, efendim! Evvettt!" 
Paul usulca, "Ama sonunda onlar senin karnına bir d elik açarlar," dedi. "Neyse, 
önemli olan bu de ğil." 
"Ya nedir?" 
"Annie, herhalde Sidewinder'da vergi borçlannı iki,  üç yıldan beri ödememi ş 
olanlar var. Kimse onlann evlerini ellerinden almıy or, e şyalannı belediye 
binasında açık arttırmayla satmıyor. Böyle insanlan n ba şına bir şey gelmez. En 
kötüsü sulannı keserler. Rody-man'lan ele alalım." Paul kadına kurnazca baktı. 
"Sence onlar vergilerini tam zamanında mı ödüyorlar ?" 
"O a şağılık köpekler mi?" Kadının sesi çı ğlıktan farksızdı. "Hah!" 
"Onlar seni buradan kaçırmaya çalı şıyorlar." Aslında Paul buna inanıyordu 
gerçekten. 
"Buradan gitmeyece ğim. Onlan kudurtmak için burada kalaca ğım! Burada oturacak ve 
gözlerinin içine tükürece ğim!" 
"Cüzdanımdaki dört yüz dolara ekleyecek paran var m ı? Yüz altı dolamı?" 
"Evet." Annie yava ş yava ş rahatlamaya ba şlıyor ama yine de ihtiyatı elinden 
bırakmıyordu. 
Paul, " Đyi," dedi. "Bana kalırsa bu pis borcu bugün ödemen iyi olur." Sonra için 
için de ekledi. Sen yokken ben de kapıdaki o kah-ro lasıca lekelerle 
ilgilenece ğim. O i ş bittikten sonra da buradan def olup gitmenin yolla nnı 
arayaca ğım, Annie. Konukseverli ğinden bıkmaya ba şladım. 
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Gülümsemeyi ba şardı. "Herhalde komodinin çekmecesinde de en a şağı on yedi sent 
vardır." 
10 
Annie Wilkes'in kendine göre bazı prensipleri vardı . Bir bakıma namus 
kumkumasıydı. Paul'e yer kovasından su içirmi ş, ilacını mahsus vermemi ş, yeni 
romanının tek kopyasını yaktırmı ş, bileklerine kelepçe takmı ş, a ğzına cila kokan 
pis bir bezi tıkamı ştı. Ama yazarın cüzdanından parayı almak istemiyord u. Annie, 
Paul'ün ta üniversitedeyken aldı ğı o üzeri çizilmi ş, eski cüzdanı getirdi, avu-
cuna bıraktı. 
Cüzdandaki bütün kimlikler kaybolmu ştu. Bu konuda hiç de çekingence 
davranmamı ştı Annie. Paul ona belgeleri sormadı. Sormamak daha  akıllıca 
olacaktı. 
Belgeler kaybolmu ştu ama paralar yerli yerindeydi. Ço ğu ellilik olan banknotlar 
gıcır gıcırdı. Paul hem şaşırtıcı, hem de ürkütücü bir berraklıkla Camarro'yla  
Boulder Bankasının araba gi şesine yakla ştı ğını görür gibi oldu. Bunu "Hızlı 
Arabalar"ı tamamlamadan bir gün önce yapmı ş, dört yüz elli dolarlık çeki 
kasiyerin önüne bırakmı ştı. Arkasını imzalamı ştı çekin. (Belki kafamın 
derinliklerindeki atölyede çalı şan çocuklar da tatil yapmaktan söz 



ediyorlardı... Evet, bu olabilir?) Bu i şi yapan adam özgür ve sa ğlıklıydı. Keyfi 
yerindeydi. Ve bu güzel şeyleri takdir edecek kadar aklı da yoktu. Bu i şi yapan 
adam kasiyeri merak ve ilgiyle süzmü ştü. Genç kadın uzun boylu ve sarı şındı. Mor 
elbisesi vücudunu bir â şık gibi sevgiy- 
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le sanyordu. Ve genç kadın da Paul'e ilgiyle bakmı ştı... Paul, şimdiki halini 
görseydi ne dü şünürdü acaba, diye kendi kendine sordu. On yıl ya şlanmı ş yirmi 
kilo zayıflamı ş, i ğrenç, çarpık bacakları bir i şe yaramayan bu yaratı ğı? 
"Paul?" 
Yazar ba şını kaldırdı. Para elindeydi. Cüzdandan dört yüz yi rmi dolar çıkmı ştı. 
"Efendim?" 
Annie onu annece sevgi ve şefkatle süzüyordu. Bu duygunun gerisindeki zifiri 
karanlık yüzünden insanın tüylerini diken diken edi yordu. 
"A ğlıyor musun, Paul?" 
Paul di ğer elini yüzüne sürdü. Evet, yanaklan ıslanmı ştı. Gülümseyerek parayı 
kadına uzattı. "Biraz. Bana ne kadar iyi davrandı ğını dü şünüyordum. Ah, çok 
kimse bunu anlayamaz... Ama ben bildi ğimi sanıyorum." 
Annie öne do ğru e ğilerek dudaklannı usulca Paul'ünkilere dokundurdu. Gözleri 
ı şıl ısıldı. Paul kadının solu ğundaki kokuyu duydu. Annie'nin içindeki karanlık 
ve pis bo şluktan yükseliyor, bayat balık gibi bir koku yayılı yordu. Toz bezinin 
tadı ve kokusundan bin defa berbattı. Kadının pis k okulu nefesini bo ğazından 
aşağıya nasıl üfledi ğini anımsatıyordu. 
" Đçine çek! Kahretsin! Nefes al!" 
Cehennemden esen pis bir rüzgâr gibiydi bu soluk. P aul'ün mide kaslan büzüldü 
ama kadına gülümsemeyi ba şardı. 
Annie, "Seni seviyorum, hayatım," dedi. 
"Gitmeden önce beni sandalyeye çevirir misin? Yazma k istiyorum." 
"Tabii." Annie ona sarıldı. "Tabii, yavrum." 
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Annie'nin şefkati yatak odasının kapısını kilitlemesine engel olmadı. Ama Paul 
için sorun sayılmazdı. Bu kez can acısı ve ilaçsızl ık yüzünden yan çıldırmı ş 
halde de ğildi. Kadının saç tokalarından dördünü toplamı ştı. Kı ş için ceviz 
toplayan bir sincap gibi. Onları da yata ğın altına, kapsüllerin yanına 
saklamı ştı. 
Annie'nin gitti ğinden iyice emin olabilmek için bekledi. Kadın onun , kendi 
deyimiyle "bir cicili ğe kalkı şıp kalkı şmayacağını" görmek için bir yere 
saklanabilirdi. Ama gitmi şti gerçekten. Paul tekerlekli sandalyeyle karyolaya  
yakla ştı. Yata ğın altından tokaları, komidin üzerinden de su sürah isiyle kâ ğıt 
mendil kutusunu aldı. Önündeki tahtada duran yazı m akinesiyle ilerlemesi o kadar 
zor olmadı. Kollan epey güçlenmi şti. Annie Wilkes bu kollann ne kadar güçlü 
oldu ğunu anlasaydı herhalde çok şaşmrdı. Ve Paul onun pek yakında bunu 
öğrenece ğini umuyordu. 
Eski makine yazı yazmak açısından bir i şe yaramazdı, ama egzersiz aracı olarak 
yararlıydı. Paul sandalyesinde hapis oldu ğu ve kadın da odadan çıktı ğı zaman 
makineyi tahtadan ancak be ş kez on be ş santim yukanya kaldırabilmi şti. Ama şimdi 
hiç durmadan on sekiz, yiri ği kez kaldırabiliyordu. O hantal aletin en a şağı 
yirmi be ş kilo oldu ğu hesaba katılırsa, hiç de küçümsenmeyecek bir basa n oldu ğu 
anla şılırdı. 
Paul penslerden birini kilide soktu. Đki tanesini de dudaklan-nın arasına 
sıkı ştırmı ştı. Etek bastıran bir terzi gibi. Kilidin içinde ka lmı ş olan o eski 
toka parçasının i şini kolayla ştıraca ğını sanıyordu ama öyle olmadı. Pensle 
kilidin içindeki parçayı hemen yakaladı, 
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yukan kaldınrken kilidin dili de çekildi. Bir an, a caba Annie dı şan-ya sürgü 
taktı mı, diye dü şündü. Oldu ğundan daha bitkin ve hastaymı ş gibi gözükmeye 
çalı şmıştı. Ama gerçek bir paranoyak hemen her şeyden ku şkulanırdı. Neyse kapı 
birdenbire açıldı. 



Paul yine o endi şeli suçluluk duygusuyla sarsıldı. Her şeyi çabucak yapmak 
istiyordu. Đhtiyar Bessie'nin dönü şünü duyabilmek için kulak kesilmi şti. Oysa 
Annie gideli daha kırk be ş dakika olmu ştu. Kutudan bir avuç kâ ğıt mendil alıp 
sürahideki suya batırdı. Elinde bu ıslak topla zorl ukla bir yana do ğru e ğildi. 
Di şlerini sıkarak can acısına aldırmamaya çalı ştı. Kapının sa ğındaki lekeyi 
silmeye ba şladı. 
Leke hemen hafiflemeye ba şlayınca da çok rahatladı. Tekerlerin dingil ba şlıklan 
aslında korktu ğu gibi tahtayı çizmemi ş, sadece hafif izler bırakmı ştı. 
Paul kapıdan uzakla ştı. Sandalyeyi çevirdi ve geri geri gitti. Di ğer lekeyi 
temizleyecekti. Elinden geleni yaptıktan sonra yine  döndü ve kapıya baktı. 
Çerçeveye Annie'nin o müthi ş şüpheci gözleriyle bakmaya çalı şıyordu. Lekeler 
yine vardı ama çok hafifti. Paul, ba şıma bir dert gelmeyece ğini umanm, dedi 
içinden. 
Evet, umuyordu. 
Kapıya yakla şarak hole baktı. Ama artık lekeler çıktı ğı için daha fazla 
ilerlemek ve cüretli şeyler yapmak istemiyordu. Ba şka bir gün, evet. O gün 
geldi ği zaman hemen sezecekti. 
Şimdi bütün istedi ği yazmaktı. 
Kapıyı kapattı ama kilidin şakırtısı ona pek gürültülüymü ş gibi geldi. 
Afrika. 
Kuş Afrika'dan geldi. 
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Ama o ku ş için a ğlamamalısın, Paulie. Çünkü o bir süre sonra Afrika' daki 
kırların nasıl koktu ğu, su içmeye gelen öküz ba şlı Güney Afrika antilobunun 
sesini unuttu. Büyük Yolun kuzeyindeki ie-ka-ieka a ğaçlarının asit gibi kokusunu 
da. Bir süre sonra güne şin Kilimanjaro'nun gerisinde batarken kiraz kırmızı sına 
büründü ğünü de. Ku ş bir süre sonra sadece Boston'un kirli, sisli puslu  
guruplarını ö ğrendi. Sadece bunu hatırladı. Bunu hatırlamak isted i. Bir süre 
sonra vatanına dönmek istemez oldu. Biri alıp onu A frika'ya götürse ve serbest 
bıraksaydı, bir kö şeye büzülecekti. Acı çekecek ve korkacaktı. Bilemed i ği, 
anlayamadı ğı iki ayn yere kar şı müthi ş bir özlem duyacaktı. Ve sonra bir yaratık 
gelecek ve onu öldürecekti. 
Paul titrek bir sesle, "Ah, Afrika," dedi. "Kahrets in..." 
Ağlamaya ba şlamı ştı. Tekerlekli sandalyeyle çöp sepetine do ğru gitti. Islak 
kâğıt mendilleri oradaki sayfalann altına sakladı. Pen ceredeki yerine döndü ve 
makineye bir kâ ğıt geçirdi. 
Ha, aklıma gelmi şken, Paulie. Arabanın tamponu karların arasında göz ükmeye 
başladı mı? Güne şte ne şeyle pmldıyor mu? Birinin kendisini gelip görmesini  mi 
bekliyor? Sen o arada burada belki elindeki son fır satı da kaçırıyorsun... 
Boş kâ ğıda kararsızca baktı. 
Artık hiçbir şey yazamam. Bu dü şünce her şeyi mahvetti. 
Ama o zamana kadar hiçbir şey yazma gücünü etkilememi ş, mahvetmemi şti. Paul 
bunun gerçekten etkileyebilece ğini biliyordu. Ama yaratma i şleminin çok nazik 
oldu ğunun iddia edilmesine ra ğmen, hayatının tek dayanıklı, tek sa ğlam aynntısı 
olarak kalmı ştı bu. Hiçbir şey o rüyalann çılgınca kuyusunu kirletememi şti. Ne 
içki, ne uyu şturucu, ne de can acısı. Şimdi de o kuyuya ko şuyor, alacakaranlıkta 
bir gölcük bulan vah şi bir hayvana benziyordu. Bu kuyudan içti. Yani kâ ğıttaki o 
deli ği buldu ve oradan minnetle a şağıya uçtu. 
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Annie altıya çeyrek kala eve döndü ğü zaman Paul hemen hemen be ş sayfa yazmı ştı. 
12 
Ondan sonraki üç hafta Paul Sheldon'un etrafını san ki garip, elektrikli bir 
huzur sardı. A ğzı her zaman kuruydu. Sesler ona fazla yüksek geliy ordu. Bazı 
günler ka şıklann saplannı sadece bir bakı şla e ğebilece ğine inanıyordu. Bazı 
günlerse içinden deli gibi a ğlamak geliyordu. 
Bunun dı şında çalı şmalannı sürdürmekteydi. Ba şlı ba şına bir dünyaydı bu. 
Atmosferden ve iyile şen bacaklarındaki çıldırtıcı ka şıntıdan ayn, sakin bir şey. 
Makinenin sa ğındaki yazılı kâ ğıt destesi gitgide büyüyordu. Oysa bu garip 
olaydan önce günde en fazla dört sayfanın yeterli o ldu ğunu dü şünmüştü. ("Hızlı 



Arabalar"ı yaratırken genellikle üç sayfa yazabilmi şti. Bazı günlerse sadece 
iki. Tabii romanın sonlannda hızlanmı ştı.) Ama bu elektrikli üç hafta boyunca 
günde ortalama on iki sayfa yazmayı ba şardı. Sabah yedi, ak şam be ş. Bu dönem on 
beş nisanda fırtına ve ya ğmurla sona erdi. Biri Paul'e "eski hayatında" böyle  
hızlı çalı şabilece ğini söyleseydi, bu iddiaya gülerdi. (Farkına varmad an geçmi ş 
günleri böyle dü şünmeye ba şlamı ştı.) Ya ğmur ba şladı ğı sırada "Misery'nin 
Dönüşülün iki yüz altmı ş yedi sayfasını yazmı ştı. Tabii ilk taslaktı bu. Ama 
yazdıklannı okuyunca birinci taslak için inanılmaya cak kadar temiz oldu ğunu 
düşündü. 
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Bunun bir nedeni şaşılacak kadar düzgün bir ya şam sürmesiy-di. Artık geceleri 
bar bar dola şıp sarho ş olmuyor, sabahlan sersem sersem kalkarak portakal suyu ve 
kahve içmiyor, avuç dolusu B vi.-tamini yutmuyordu.  (Öyle günlerde gözü yazı 
makinesine ili şti ği zaman titreyerek ba şını çevirdi ğini anımsıyordu.) Sabahlan 
yanında gece bir yerde buldu ğu iriyan bir sansın ya da kızıl saçlı bir kadınla 
uyanmıyordu. Bu kızlar gece yansı bir kraliçeye ben zerken sabah onda gulyabaniye 
dönüşüyorlardı. Hiç sigara içmiyordu. Bir keresinde Anni e'den ezile büzüle, 
çekine çekine sigara istemi ş ve kadın ona müthi ş bir öfkeyle bakınca da, "Bo ş 
ver," demi şti. "Bay Temiz"di o. Çalı şmasını engelleyecek e ğlenceleri, kötü 
alı şkanlık-lan yoktu. (Tabii kodein alı şkanlı ğı dı şında. O konuda hâlâ bir şey 
yapmadık, öyle de ğil mi, Paul?) 
Bir keresinde, dünyanın tek münzevi uyu şturucu dü şkünü benim, diye dü şünmüştü. 
Yedide kalkıyor, portakal suyuyla iki Nov-ril içiyo rdu. Sekizde kahvaltı 
ediyordu. Tepsi beyefendinin yata ğına getiriliyordu hem de. Haftada üç gün birer 
yumurta yiyordu. Rafadan ya da çırpılmı ş. Di ğer dört günse posa bakımından 
zengin mısır gevre ği. Sonra tekerlekli sandalyesine oturuyor, masanın önündeki 
yerini alıyordu. Kâ ğıttaki o deli ği buluyor, oradan erkeklerin erkek oldu ğu ve 
kadınlann da kalça yastıklan taktıklan on dokuzuncu  yüzyıla yuvarlanıyordu. Ö ğle 
yemeğinden sonra biraz uyuyordu. Kalkınca ya yazdıklannı  düzeltiyor ya da sadece 
okuyordu. Annie'de Somerset Maugham'ın her kitabı v ardı. Paul da Maug-ham'ın 
yirmi küsur ciltten olu şan hazinesini incelemeye ba şlamı ştı. Yazarın hikâyelerin 
değerlerini kavrama gücü büyülüyordu. Yıllar geçerken hikâyeleri çocuklu ğundaki 
gibi büyük bir heves ve heyecanla okuyamadı ğı gerçe ğini kabul etmi şti. Kendisi 
de bir hikâye 
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yazan olmu ş ve o zevk sona ermi şti. Ama Maugham onu önce ba ştan çıkarmı ş, sonra 
da çocuklu ğuna geri döndürmü ştü. Bu da harika bir şeydi. Annie saat yedide 
siyah-beyaz televizyonu getiriyordu ve MASH'le Cinc innati WKRP istasyonunun 
programlannı izliyorlardı. Programlar sona erdi ği zaman Paul tekrar yazıya 
başlıyordu. Đşi bitince tekerlekli sandalyeyle a ğır a ğır karyolasına gidiyordu. 
Çok daha hızlı gidebilirdi ama Annie'nin durumu anl amasını istemiyordu. Kadın 
sandalyenin sesini duyunca onun yatmasına yardım et mek için geliyordu. Yine ilaç 
veriyordu ona. Ve güüm. Paul uykuya dalıveriyordu. Ertesi gün de bir öncekinin 
aynı oluyordu. Daha ertesi gün. Daha ertesi. 
Böyle verimli olmasının bir nedeni bu düzgün ya şamdı. Ama asıl önemli neden 
Annie'ydi. Ne de olsa kadının an sokmasıyla ilgili önerisi kitabı biçimlendirmi ş 
ve romanın heyecanlı bir hal almasını sa ğlamı ştı. Oysa Paul, Misery'nin onu bir 
daha heyecanlan-dıramayaca ğını dü şünmüştü. 
Başından beri bir tek şeyden emindi. Misery gerçek bir dönü ş yapamayacaktı. 
Yazar dikkatini hileye sapmadan onu mezanndan çıkar maya vermi şti. Yoksa Annie 
bir düzine Ginsu bıça ğıyla onu gıdıklamaya kalkabilirdi. Lanet olasıca ki tabın 
konusu gibi önemsiz şeylere daha sonra sıra gelecekti. 
Annie'nin vergi borcunu ödemek için kente yaptı ğı yolculuktan sonraki iki gün 
Misery'nin Bayan Ramage'ın kulübesine götü-rülmesiy le ilgilendi. Böylece kaçmak 
için eline geçen o altın fırsattan yararlanamadı ğını, bunu ba şaramadı ğını 
unutmaya çalı ştı. Kadını Geoffrey'nin evine götürmek olmazdı. Hiz metkârlar ve 
özellikle genç adamın dedikoducu u şağı Tyler, Misery'yi görür ve konu şmaya 
başlardı. Aynca Paul diri diri gömülmenin yarattı ğı şokun yol 
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açtı ğı hafıza kaybını iyice açıklamak istiyordu. Hafıza kaybı mı? Kahretsin, 
kadın do ğru dürüst konu şamiyordu bile. Misery'nin o eski gevezeli ği dü şünülecek 
olursa bu da sevinilecek bir şeydi. 
Paul, şimdi ne olacak, diye dü şünüyordu. Onu mezanndan çıkardık. Hikâye ne 
olacak? Geoffrey'le Bayan Ramage, lan'a Misery'nin yaşadı ğını söylemediler mi? 
Bunu istemiyorum... Ama pek de emin de ğilim... Emin olmamanın cehennemin, nereye 
gittiklerini bilmeden arabayı hızla süren yazarlarl a ayrılmı ş sevimsiz bir 
köşesi oldu ğunu biliyordu. 
Ahıra bakarak kendi kendine, lan olmaz diyordu. Hem en olmaz. Önce doktor. Adında 
sürüyle N harfi olan o ahmak. Shinebo-ne... 
Doktorla ilgili dü şünce, aklına Annie'nin an sokmasıyla ilgili sözleri ni 
getirdi. Đlk kez olmuyordu bu. En olmayacak anlarda anımsıyor du bunu. On iki 
ki şiden biri... 
"Annie Wilkes'i Vergi Borcunu Kurtarma Sava şı"ndan üç gün sonra, ö ğle uykusuna 
dalaca ğı sırada kafasının derinliklerindeki atölyede çalı şan çocuklar harekete 
geçtiler. Bu kez hava fi şeği de ğil bir atom bombası attılar. 
Paul bacaklanna saplanan acılara aldırmadan yata ğında do ğrulup oturdu. 
"Annie!" diye ba ğırdı. "Annie, buraya gel!" 
Kadının basamaklardan gürültüyle iki şer iki şer atladı ğını duydu. Đçeri girdi ği 
zaman gözleri korkuyla irile şmişti. "Paul, ne var? Kramp mı girdi? Yoksa..." 
Paul, "Hayır," dedi. Ama bu do ğru de ğildi. Aslında kafasına kramp girmi şti. 
"Hayır, Annie. Seni korkuttu ğum için üzgünüm. Ama sandalyeye oturmama yardım 
etmelisin. Tannm! Yakaladım! O boktan..." O korkunç  küfür a ğzından kaçıvermi şti. 
Ama bu kez 
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bir zaran olmadı. Annie ona saygıyla bakıyordu. Hat ta biraz hu şuy-la. Đşte 
kutsal ate ş gözlerinin önünde alev alev yanıyordu. 
"Olur, Paul." Annie onu sandalyesine elinden geldi ğince çabuk oturttu. 
Sandalyeyi pencereye do ğru götürürken Paul sabırsızca ba şını salladı. 
"Fazla uzun sürmeyecek. Ama çok önemli." 
"Kitapla mı ilgili?" 
"Kitabın ta kendisi bu. Sus. Benimle konu şma." 
Paul yazı makinesine uzanmadı. Not alırken makine k ullanmazdı. Bir tükenmez 
kapıp kâ ğıda çabucak bir şeyler yazdı. Bu ka-ralamalan ancak kendisi 
okuyabilirdi. 
"Onlar AKRABAYDILAR. O duruma anlar neden oldu. Đkisi de etkilendiler, çünkü 
AKRABAYDILAR. Misery öksüz ve yetimdi. Ve Evely Hyd e denilen bebek M ĐSERY'NĐN 
KARDEŞĐYDĐ. Ya da üvey karde şi. Herhalde böylesi daha iyi olur. Durumu önce kim 
sezdi? Shinny mi? Hayır. Shinny ahma ğın teki. Bayan R. sezdi. O Charl. Evely 
Hyde'ın annesini görmeye gidebilir." 
Paul'ün aklına öyle güzel bir fikir geldi ki, heyec anla ba şını kaldırdı. Hiç 
olmazsa konu bakımından harikaydı bu. A ğzı açılmı ş, gözleri irile şmişti. 
Annie endi şeyle, "Paul?" dedi. 
Paul, "O biliyordu," diye fısıldadı. "Tabii biliyor du. Hiç olmazsa çok 
şüpheleniyordu. Ama..." 
Yeniden notlannın üzerine e ğildi. 
"... yani Bayan R, Bayan Evely Hyde'ın Misery'nin k ızıyla akraba oldu ğunu 
bildi ğini hemen anlıyordu. Saçlan ya da böyle bir şey birbirinin e şiydi. Unutma! 
Evelyn Hyde'ın annesi önemli bir tip halini almaya başlıyor. Onun üzerinde 
çalı şman gerekecek. Bayan Ramage, Bayan Evelyn Hyde'ın M ĐSERY'NĐN DĐRĐ D ĐRĐ GÖ- 
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MÜLDÜĞÜNÜ BĐLDĐĞĐNĐ anlamaya ba şlıyordu. VAY VAY VAY! BUNA BAYILDIM! Belki de 
Bayan Ramage Misery'nin kadının bir sürü erkekle dü şüp kalktı ğı günlerden kalma 
bir anı oldu ğunu seziyordu." 
Paul kalemi bırakarak kâ ğıda baktı. Sonra yeniden tükenmezi alıp birkaç satı r 
daha karaladı. 
"Önemli üç nokta: 



"1. Bayan E. H., Bay R.'nin şüphelerine ne tepki gösterecek? Ya öfkelenmeli ya 
da çok korkmalı. Korkmasını tercih ediyorum ama A. W. öfkelenmesini ister. 
Pekâlâ! Öfkelensin bakılım. 
"2. lan bu i şe nasıl karı şacak? 
"3. Misery'nin hafıza kaybı. 
"Ah, geli ştirilmesi gereken bir fikir daha. Misery, annesinin  bir de ğil iki 
kızının birden diri diri gömülmü ş olması ihtimali bulundu ğunu bilmesine ra ğmen, 
konu şmak istemedi ğini ve sırrını saklamaya çalı ştı ğını ö ğrenecek mi?" 
"Neden olmasın?" 
Paul kadına, "Artık beni istersen yatırabilirsin," dedi. "Çıldırmı ş gibi 
davrandı ğım için özür dilerim. Sadece çok heyecanlanmı ştım." 
"Önemli de ğil, Paul." Annie'nin sesinde hâlâ hu şu vardı. 
Ondan sonra roman harika bir biçimde geli şti. Annie haklıydı. Hikâye di ğer 
Misery romanlarına göre daha deh şet vericiydi. Đlk bölüm bir rastlantı de ğil, 
sadece bir haberciydi. Ama plan Paul'ün ilk Misery romanından sonra yazdı ğı 
kitaplannkinden çok daha zengin ve ayrıntılı, karak terler de daha canlıydı. Son 
üç Misery aslında do ğrudan do ğruya macera romanlarıydı. Bunlara kadınları memnun 
etmek için iç gıdıklayıcı seks sahneleri katılmı ştı. Paul şimdi yazdı ğının bir 
Gotik roman oldu ğunu anlamaya ba şlıyordu. Onun için de 
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konu ve plan çok daha önemliydi. Kitaba ba şlamak için, "Bunu Yapabilir misin?" 
diye sormu ştu. Ve şimdi yıllardan beri ilk kez her gün aynı soruyu 
tekrarlıyordu. "Bunu Yapabilir misin?" Yapabildi ğini de görüyordu. 
Sonra ya ğmur ba şladı ve her şey de ği şti. 
13 
Hava sekiz nisandan on dördüne kadar çok güzeldi. G üneş bulutsuz masmavi bir 
gökte parlıyor, ısı bazen iyice artıyordu. Annie'ni n tertemiz kırmızı ahırının 
arkasında karlann arasında topraklar gözükmeye ba şladı. Paul romanının arkasına 
saklanarak arabasını dü şünmemeye çalı ştı. Onun bulunmasının zamanı gelmi ş de 
geçmi şti bile. Çalı şması bir zarar görmedi. Ama ruh hali gördü. Gitgide  kendini 
bir buhar hücresinde ya şıyormu ş gibi hissediyordu. Elektrikli, yo ğun bir havayı 
solumaktaydı. Camarro aklına gelir gelmez hemen bey in polisini ça ğırıyor, o 
düşüncenin kelepçe ve pranga takılarak uzakla ştırılmasını sa ğlıyordu. Đşin 
kötüsü, o i ğrenç şey kaçmayı ba şarıyor ve sık sık Paul'ün kar şısına dikiliyordu. 
Kılık de ği ştirerek üstelilk. 
Bir gece rüyasında Bay Zengin Çiftçinin yine Annie' nin evine geldi ğini gördü. 
Adam bakımlı arabasından indi. Bir elinde Camar-ro' nun tamponunu, di ğerinde de 
direksiyonunu tutuyor, Annie'ye, "Bunlar sizin mi?"  diye soruyordu. 
Paul uyandı ğı zaman hiç keyfi yoktu. 
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Öte yandan Annie bu baharın ba şlarındaki güne şli haftada oldu ğu kadar ne şeli 
davranmamı ştı hiç. Evi temizliyor, iddialı yemekler yapıyordu.  Ama yaptı ğı her 
yemek a şevinden çıkmı ş gibi pek tatsız tutsuz oluyordu. Sanki yıllar boyu nca 
hastane kafeteryalarında yemek yemek bu konudaki ye tenekleri öldürmü ştü. Ak şam 
üzerleri Paul'ü kocaman mavi bir battaniyeye sanyor , ba şına da ye şil bir avcı 
kasketini geçiriyor ve arka verandaya çıkarıyordu. 
Paul böyle zamanlarda Maugham'ın kitaplarını yanına  alıyorsa da pek okumuyordu. 
Yeniden dı şarı çıkabilmek öyle harika bir şeydi ki, dikkatini ba şka konulara 
veremiyordu. Ço ğu zaman sandalyesinde oturuyor, yatak odasının baya t kokusu 
yerine temiz ve taze havayı içine çekiyordu. Buzlar dan damlayan sulann 
şıpırtısmı dinliyor, bulutların gölgelerinin karları  eriyen kırlarda kaymalarını 
seyrediyordu. 
Annie şarkı söylüyordu. Kula ğı vardı ama nedense sesi kula ğa iyi gelmiyordu. 
MASH programındaki olaylara çocuk gibi gülüyor, hel e WKRP programlarındaki biraz 
açık saçık nüktelere gülmekten katılıyordu. Paul do kuz ve onuncu bölümleri 
bitirirken o da yorulmadan N harflerini doldurmakta ydı. 
On be ş nisan sabahı hava kapalı ve rüzgârlıydı. Ve Annie de de ği şmişti. Paul, 
belki de buna barometrenin dü şmesi neden oldu, diye dü şündü. Bu da bir açıklama 
biçimiydi i şte. 



Kadın ilacı ancak dokuzda getirdi. Paul o sırada kı vranmaya ba şlamı ştı. Hatta 
neredeyse sakladı ğı kapsüllerden içecekti. Annie ona kahvaltı vermedi . Sadece 
ilacı uzattı. Arkasında hâlâ pembe kapitone sabahlı ğı vardı. Paul giderek artan 
bir endi şeyle kadının kollarında ve yanaklarında kırmızı kab arcıklar oldu ğunu 
fark etti. Sabahlı ğının önünde yapı şkan yemek lekeleri de vardı. Aya ğına 
terliklerinden sadece birini giymeyi ba şarmı ştı. Yakla şırken "güm-fı ş, 
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güm fı ş" diye bir ses çıkarıyordu. Güm-fı ş güm-fı ş, güm-fı ş." Saçları yüzüne 
düşmüştü. Gözleri bulanıktı. 
"Al." Annie kapsülleri ona uzattı. Elleri de yapı şkan bir şeyle kaplıydı. 
Kırmızı, kahverengi, yapı şkan beyaz bir şeylerle. Paul bunun ne oldu ğunu 
anlayamadı. Bilmek istedi ğinden de pek emin de ğildi. Annie'nin attı ğı kapsüller 
göğsüne çarparak kuca ğına dü ştü. Kadın gitmek için döndü. "Güm-fı ş, güm-fı ş, 
güm-fı ş." 
"Annie?" 
Kadın durakladı ama dönmedi. Şimdi daha iriyan duruyordu. Omuzlan pembe 
sabahlı ğı germi şti, saçlan ezilmi ş bir mi ğfere benziyordu. Ma ğaranın kapısından 
bakan bir ma ğara kadını. 
"Annie, iyi misin?" 
Kadın kayıtsızca, "Hayır," dedi. Sonra da döndü. Ba ş ve i şaret parma ğının 
arasında alt duda ğını sıkı ştırarak yazara baktı. Yüzünde o ahmakça ifade 
belirmi şti. Duda ğını çekti, sonra da büktü. Aynı anda çimdikleyerek içeriye 
doğru itti. Duda ğıyla di ş etlerinin arasında kan belirdi. Sonra da çenesinde n 
aktı. Kadın dönerek hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Paul'ün şaşkın kafası 
gördüklerine neden sonra inanabildi. Annie kapıyı k apattı... ve kilitledi. Paul 
onun "güm-fı ş, güm-fı ş" sesleri arasında oturma odasına gitti ğini duydu. 
Otururken sevgili koltu ğu gıcırdadı. Đşte o kadar. Ne televizyon. Ne bir şarkı. 
Ne tabak çanak ya da gümü ş şıkırtısı. Hayır, orada hareketsiz oturuyordu ve kri z 
başlamı ştı. 
Sonra Paul bir ses duydu. Bir daha tekrarlanmadı am a çok belirgindi. Đşitti ği 
bir tokat şakırtısı. Şiddetle indirilen bir şamann sesi. Paul burada, kilitli 
kapının bu yanındaydı. Kadın da di ğer tarafta. Annie'nin kendi kendini 
tokatladı ğını anlamak için Sherlock Holmes olmaya gerek yoktu . Çıkan sesten 
tokatı fena indirmi ş oldu ğu 
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anla şılıyordu. Paul, Annie'nin duda ğını çeki ştirerek tırna ğını pembe, hassas 
içine batırdı ğını görür gibi oldu. 
Birdenbire ilk Misery romanı için aldı ğı notlan anımsadı. Akıl hastalıklarıyla 
ilgiliydi bunlar. O kitapta hikâyenin önemli bir bö lümü Londra'daki tımarhanede 
geçiyordu. (Misery'yi oraya onu deli gibi kıskanan bir kadın kapattırmı ştı.) 
"Manik-depresif bir ki şilik bir depresyon döneminin derinliklerine do ğru kaydı ğı 
zaman," diye yazmı ştı. "Gösterdi ği belirtilerden biri de kendi kendini 
cezalandırmaktı. Tokatlamak, yumruklamak, çimdiklem ek, sigarayla yakmak vb." 
Paul birdenbire müthi ş bir korkuya kapıldı. 
14 
Paul, Edmund Wilson'un bir yazısını hatırlıyordu. W ilson, "Worsworth'un güzel 
şiir yazma konusunda bir ölçüsü vardı," diyordu. '"S akin bir zamanda anımsanan 
güçlü duygular.' Bu ölçü dramatik romanlara da uygu lanabilir." Belki de do ğruydu 
bu. Paul karısıyla tartı ştıktan sonra bir kelime bile yazmayan yazarlar 
tanımı ştı. O da sinirlendi ği zaman çalı şamazdı. Ama bazen bunun tersi de 
olmu ştu. Zaman zaman sarsılmı ş olmasına ra ğmen yazı yazabil-mi şti. Romanın 
zamanında yeti şmesi gerekti ğinden de ğil, böylece onu sinirlendiren şeyden 
kaçabilmek için. Bu durum onu sinirlendiren şeyi düzeltmesine imkân bulamadı ğı 
zaman olurdu. 
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Şimdi de durum aynıydı. Annie'nin gelip onu sandalye ye oturtması için on bire 
kadar bekledi. Kadın gözükmeyince de sandalyeye ken di ba şına geçmeye karar 
verdi. Yazı makinesini şöminenin rafından alamayacaktı. Ama romana el yazıs ıyla 



devam edebilirdi. Sandalyeye kayabilece ğinden emindi tabii. Ama Annie'nin bunu 
öğrenmesinin do ğru olamayaca ğını seziyordu. Ancak yazmak denen di ğer 
uyu şturucusuna da ihtiyacı vardı. Yatakta yatarak yazı yazamazdı ki. 
Yata ğın kenarına kaydı. Sandalyenin freninin çekilmi ş olup olmadı ğını kontrol 
etti. Sonra kol dayanılacak yerleri kavrayarak a ğır a ğır sandalyeye oturdu. Canı 
sadece bacaklarını teker teker öndeki çubuklara day arken yandı. Pencereye 
giderek dosyasını aldı. 
Aynı anda anahtar kilitle sakırdadı. Annie içeri gi rerek ona baktı. Alev alev 
yanan gözleri birer kara deli ğe benziyordu. Sa ğ yana ğı şi şmeye ba şlamı ştı. 
Gözünün de sabaha kadar çürüyece ği belliydi. A ğzının kenarına ve çenesine 
kırmızı bir şeyler bula şmıştı. Paul duda ğındaki yangın tekrar kanamı ş oldu ğunu 
sandı. Ama sonra bu kırmızı sıvıdaki tohumlan fark etti. Bu kan de ğil, ahududu 
reçeliydi. Annie, Paul'e baktı. Paul da ona. Đkisi de bir süre bir şey 
söylemediler. Dı şanda ya ğan ya ğmurun iki damlası cama çarptı. 
Annie sonunda, "Madem sandalyeye kendi ba şına oturabili-yorsun, Paul," dedi. "O 
zaman o kahrolasıca N'leri de kendin doldurabilirsi n." 
Sonra kapıyı kapatarak yine kilitledi. Paul uzun bi r süre gözleri kapıda öylece 
oturdu. Sanki kanatta görecek bir şey varmı ş gibi. Ba şka bir şey yapamayacak 
kadar şaşırmı ştı. 
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Annie'yi ondan sonra ancak ak şama do ğru gördü. Kadının o geli şinden sonra da 
çalı şamadı. Bir süre çabaladı, kâ ğıtları buru şturdu, sonunda çalı şamaktan 
vazgeçti. Đmkânsızdı çünkü. Tekerlekli sandalyeyle odada ilerl edi. Tekrar yata ğa 
girece ği sırada bir eli kaydı. Az kalsın yere yuvarlanıyor du. Sol aya ğını yere 
basmak zorunda kaldı. Canı çok yandı ama dengesini bularak dü şmekten kurtuldu. 
Ama şimdi kemi ğine birdenbire on çivi saplanmı ş gibi geliyordu. Ba ğırarak 
karyolanın bo ş tarafını yakaladı. Kendini yata ğa çekti. Zonklayan sol baca ğını 
arkasından sürüyordu. 
Sersem sersem, Annie herhalde gelir, diye dü şündü. Shel-don'un gerçekten tenor 
Luciano Pavoretti'ye dönü şüp dönü şmedi ğini anlamak ister. Ya da sesimin 
rastlantı sonucu böyle çıkıp çıkmadı ğını... 
Ama Annie gelmedi. Paul'ün sol baca ğındaki sancıya dayanması imkânsızdı. 
Beceriksizce yüzüstü döndü. Bir elini yata ğın altına sokarak Novril 
eşantiyonlanndan birini çıkardı. Đki kapsülü kuru kuru yuttu. Ve bir süre daldı. 
Kendine geldi ği zaman rüya gördü ğünü sandı önce. Gerçeküstü bir sahneydi. 
Annie'nin mangalı getirdi ği zamanki gibi. Kadın yata ğın kenanna ili şmişti. 
komidin üzerine içi Novril dolu bir su barda ğı koymu ştu. Bir elinde bir fare 
kapanı vardı. Üstelik buna bir fare de yakalanmı ştı. Lekeli, grimsi kahverengi 
tüylü iri bir hayvan. Kapan farenin belkemi ğini kırmı ştı. Hayvanın arka ayaklan 
kapanın iki yanından sarkıyor, zaman zaman titriyor du. Bıyıklannda kan damlalan 
pınldıyordu. 
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Hayır, bir rüya de ğildi bu. Sadece Annie'yle birlikte kapatıldı ğı e ğlenceli evde 
geçirilen sıradan bir gündü. 
Kadının nefesi çürük yiyeceklerin ortasında yatan b ir ceset gibi kokuyordu. 
"Annie?" Paul do ğruldu. Bir kadına bakıyordu, bir fareye. Dı- şanda hava 
kararmı ştı. Ya ğmurlu, garip bir mavi karanlıktı bu. Cama yayılmı ştı. Şiddetli 
rüzgâr evi sarsıyor; tahtalan gıcırdatıyordu. Kadın ın sabahki derdi neyse, 
akşama do ğru daha da şiddetlenmi şti. Durum çok daha kötüydü. Paul onun bütün 
maskelerini çıka-np atmı ş oldu ğunu anladı. Şimdi gerçek Annie'yi olanca 
açıklı ğıyla görüyordu. Đçteki Annie'yi. Yüzünün daha önce korkunç bir biçim de 
,solmu ş gibi gözüken etleri şimdi cansızca sarkmı ştı. Hamurdan yapılmı ş gibi. 
Gözleri bo ş bo ş bakıyordu. Ete ğini ters giymi şti. Cildinde daha da çok 
kırmızılıklar vardı. Üzeri yiyecek lekeleri içindey di. Kımıldandı ğı zaman 
vücudundan Paul'ün sayamayaca ğı kadar çok de ği şik kokular yayılıyordu. 
Hırkasının bir kolu salça gibi kokan bir sıvı yüzün den tümüyle ıslanmı ştı. 



Annie kapanı havaya kaldırdı. "Ya ğmur ya ğdı ğı zaman mahzene giriyorlar." Kapana 
yakalanmı ş olan fare hafifçe ba ğırdı. A ğ-zjnı hızla açıp kapattı. Onu yakalayan 
kadmınkinden çok daha canlı olan siyah gözlerini sa ğa sola oynattı. "Mahzene 
kapanlar kuruyorum. Bunu yapmak zorundayım. Kapanla ra pambon ya ğı sürüyorum. Her 
zaman sekiz, dokuz fare yakalıyorum. Bazen ba şkalannı da buldu ğum oluyor..." 
Kadının gözleri yeniden camla şmıştı. Üç dakika öyle oturdu. Fareyi hâlâ havada 
tutuyordu. Yüzü balmumu gibiydi. Tam bir ka-tatoni halindeydi. Paul ona 
bakakaldı. Sonra da gözleri çırpınıp ba ğıran fareye kaydı. Ve aslında o güne 
kadar durumun daha kötü ola- 
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mayacağına inandı ğını anladı. Yanılmı ştı. Kahretsin! Çok yanılmı ştı hem de. 
Sonunda kadının sessizce kendini kaybetti ğini ve bir daha dü-zelemeyece ğini 
düşünürken, Annie kapanı indirdi. Hiç susmamı ş gibi konu şmasını sürdürdü. 
"Onlar kö şelerde, suda bo ğuluyorlar. Zavallıcıklar." Fareye baktı ve hayvanın  
yapı şık tüylerinin üzerine bir damla gözya şı dü ştü. "Zavallılar... 
Zavallıcıklar." 
Güçlü ellerinden biriyle fareyi yakalarken, di ğeriyle kapanın yayını açtı. 
Hayvan kadının avucunda çırpınmaya ba şladı. Ba şını sa ğa sola çeviriyor, 
Annie'nin elini ısırmaya çalı şıyordu. Çı ğlıklar tizle şmiş, korkunç bir hal 
almı ştı. Paul yüzünü buru şturarak avucu-nu a ğzına bastırdı. 
"Kalbi nasıl da çarpıyor! Kaçmak için nasıl da çırp ınıyor! Bizim de yaptı ğımız 
gibi, Paul. Bizim de yaptı ğımız gibi. Çok şey bildi ğimizi sanıyoruz. Ama aslında 
bildi ğimiz kapana kısılmı ş bir fa-reninki kadar. Hâlâ ya şamak istedi ğini sanan 
belkemi ği kmlmı ş bir fareninki kadar." 
Kadının fareyi tutan eli bir yumruk halini aldı. Gö zleri hâlâ ilerdeki bir 
noktaya bo ş bo ş bakıyordu. Paul ona bakmamak istiyor ama yapamıyor du. Annie'nin 
kolunun kasları kabarmaya ba şladı. Birdenbire farenin a ğzından ince bir kan 
fı şkırdı. Paul hayvanın kemiklerinin çatırdayarak kırı ldı ğını duydu. Sonra Annie 
kalın parmaklarının uçlarını farenin gövdesine batı rdı. Parmaklar eklemlerine 
kadar hayvana battı. Yere kanlar saçıldı. Hayvanın bulanıkla şmış gözleri 
yerlerinden u ğradı. 
Annie farenin le şini bir kö şeye fırlatarak, elini kayıtsızca çar şafa sildi. 
Çar şafın üzerinde uzun kırmızı lekeler kaldı. 
Sadist 
" Đşte fare artık huzur içinde." Annie omzunu silkti, s onra da güldü. "Tüfe ğimi 
getirece ğim, Paul. Bunu yapayım mı? Belki de öbür dünya daha  iyi bir yer. Hem 
fareler, hem de insanlar için. Tabii insanlarla far eler arasında fazla bir fark 
yok." 
Paul, "Romanımı bitirinceye kadar olmaz," dedi. Her  kelimeyi dikkatle söylemeye 
çalı şmıştı. Ama çok zordu. Biri a ğzına bol bol Novakain i ğnesi yapmı ş gibi 
geliyordu ona. Annie'yi daha önce kötü durumda görm üştü. Ama böylesini de ğil. 
Acaba daha önce hiç böyle oldu mu, diye dü şündü. Depresifler ailelerinin bütün 
üyelerini vurmadan önce bu duruma girerler. En son da kendilerini öldürürler. 
Psikotik bir kadın çaresizlik içinde çocuklarına en  güzel elbiselerini giydirir. 
Onlan dondurma yemeye götürür. Çocuklarla birlikte en yakındaki köprüye gider. 
Ve onlan kuca ğına alarak a şağıya atlar. Depresifler kendilerini öldürürler. 
Psikotikler zehirli ego-lannı doyurmak pe şindedirler. Herkese bir iyilik etmek 
ve onlan da birlikte öbür dünyaya götürmek isterler . 
Paul kendi kendine, hayatım boyunca ölüme hiç bu ka dar yakla şmadım, dedi. Çünkü 
Annie ciddi. Ciddi bu di şi köpek! 
Kadın, "Misery?" diye sordu. Sanki bu adı hiç duyma mıştı. Ama gözlerinde bir an 
bir pınltı belirip kaybolmu ştu. Paul bundan emindi. 
'^Evet, Misery." Çaresizce nasıl konu şması gerekti ğini dü şünüyordu. Her yolda 
mayın varmı ş gibi geliyordu ona. "Ben de seninle aynı fikirdeyi m. Dünya ço ğu 
zaman berbat bir yer." Sonra da aptal aptal ekledi.  "Özellikle ya ğmur ya ğarken." 
"Ah, budala, saçmalamayı bırak!" 
"Yani şu son haftalar boyunca çok acı çektim. Ve..." 
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"Acı mı?" Kadın soluk yüzünde çukura kaçmı ş gözleriyle onu a şağı görüyormu ş gibi 
baktı. "Sen acının ne oldu ğunu bilmiyorsun. Bu konuda en ufak bir fikrin yok. 
Paul." 
"Evet... Herhalde öyle. Yani sana kıyasla." 
"Doğru." 
"Ama... romanı bitirmek istiyorum. Bakalım sonu nas ıl gelecek?" Paul bir an 
durdu. "Seninde yanımda olmanı ve romanın tamamland ı ğını görmeni istiyorum. 
Okuyacak bir kimse olmadıktan sonra kitap yazmaya d eğmez ki. Beni anlıyor 
musun?" 
Paul yattı ğı yerden o korkunç, ta ştan oyulmu ş surata baktı. Kalbi gürültüyle 
çarpıyordu. 
"Annie? Beni anlıyor musun?" 
"Evet..." Kadın içini çekti. "Romanın nasıl sona er ece ğini merak ediyorum. 
Galiba dünyada istedi ğim bir tek bu kaldı." A ğır a ğır parmaklanndaki farenin 
kanını emmeye ba şladı. Ne yaptı ğının farkında de ğilmi ş gibiydi. Paul di şlerini 
sıkarak kendi kendine, kusmayaca ğım, diye tekrarladı. Kusmayaca ğım. 
Kusmayacağım. 
Kadın ekledi. "O bölüm bölüm gösterilen filmlerden birinin sonunu beklemeye 
benziyor." Birdenbire etrafına bakındı. A ğzındaki kanlar dudak boyasına 
benziyordu. 
"Sana tekrar teklif edece ğim, Paul. Tüfe ğimi alabilirim. Đkimiz için de bütün 
bunları sona erdirebilirim. Sen aptal bir adam de ğilsin. Buradan gitmene hiçbir 
zaman izin vermeyece ğimi biliyorsun. Bunu bir süre önce anladın. Öyle de ğil mi?" 
Paul, bakı şlarını ondan kaçırma, diye uyardı kendini. Bakı şlarını kaçırdı ğını 
gördü ğü an seni hemen öldürür. 
Sonra, "Evet, dedi. "Ama her şey sona eriyor, öyle de ğil mi, Annie? Sonunda 
hepimiz de toz oluyoruz." 
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Kadının dudakları pek hafif bir gülümsemeyle aralan dı. Pa-ul'ün yüzüne dokundu 
bir an. Biraz sevgiyle, "Herhalde kaçmayı dü şünüyorsun. Kapana kısılan bir fare 
de öyle sanırım. Ama kaçamayacaksın, Paul. Romanlan ndan biri olsaydı, kaçmayı 
başarırdın. Buradan gitmene izin veremem... Ama ben de  seninle gelebilirim." 
Paul birdenbire, "Pekâlâ, Annie," demek istedi. "Ha ydi, vur bakalım. Şu i şi 
bitirelim." Ama anlık bir istekti bu. Sonra ya şama ihtiyacı ve iste ği canlandı 
ve o anlık zayıflı ğını yendi. Paul'ün içinde hâlâ güçlü bir ya şama iste ği ve 
ihtiyacı vardı. Kafasından geçen bu dü şünce de zayıflıktan ba şka bir şey 
değildi. Zayıflık ve korkaklık. O, ne yazık ki ya da n e iyi ki, delili ğin 
arkasına saklanamazdı. "Te şekkür ederim," dedi. "Ama ba şladı ğımı bitirmek 
istiyorum." 
Annie içini çekerek aya ğa kalktı. "Pekâlâ. Herhalde böyle isteyece ğini 
biliyordum. Çünkü sana kapsül getirmi ştim. Ama bunu ne zaman yaptı ğımı 
hatırlamıyorum." Güldü. Bu hafif, çılgınca kahkaha gev şek yüzünden de ğil de 
karnından gelmi şti. "Bir süre için buradan gitmem gerekiyor. Gitmez sem, senin ya 
da benim isteklerimin önemi kalmayacak. Çünkü böyle  zamanlarda bazı şeyler 
yapıyorum. Kendimi böyle hissetti ğim zamanlarda gitti ğim bir yer var. Tepelerde 
bir yer. Sen hiç çocuklu ğunda Remus Amca hikâyelerini okudun mu, Paul?" 
Yazar, "Evet," der gibi.ba şını salladı. 
"Tav şan Karde şin, Tilki Karde şe Gülme Yerinden söz edi şini hatırlıyor musun?" 
"Evet." 
"Ben de tepelerdeki yerime o adı taktım. Gülme Yeri m adını. Seni Sidewinder'dan 
gelirken buldu ğumu söylemi ştim, hatırlıyor musun?" 
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Paul yine ba şını salladı'. 
" Şey... Aslında yalandı. Seni o sırada iyi tanımıyord um. O yüzden yalan 
söyledim. Aslında 'Gülme Yerimden dönüyordum. Kapın ın üzerindeki levhada şöyle 
yazıyor: 'ANNIE'N ĐN GÜLME YERĐ'. Bazen oraya gitti ğim zaman gerçekten 
gülüyorum... Ama ço ğu zaman avaz avaz ba ğınyorum." 
"Orada ne kadar kalacaksın, Annie?" 



Kadın dalgın dalgın kapıya do ğru gidiyordu. "Bunu bilemem. Sana kapsüllerini 
getirdim. Sancın tutmaz. Altı saatte iki kapsül al.  Ya da dört saatte altı 
kapsül. Ya da hepsini birden yut." 
Paul, "Ama ne yiyece ğim?" diye sormak istediyse de sormadı. Kadının dikk atini 
ona vermesini istemiyordu. Hiç istemiyordu. Annie'n in çıkıp gitmesi çok i şine 
gelecekti. Onunla olmak Ölüm Mele ğiyle konu şmaya benziyordu. 
Uzun bir süre yata ğında hiç kımıldamadan yattı. Kadının çıkardı ğı gürültüleri 
dinliyordu. Önce yukarı çıktı, sonra a şağıya indi. Mutfa ğa gitti. Paul, 
Annie'nin fikrini de ği ştirece ğinden emindi. Kadın elinde tüfekle gelecekti. Yan 
kapı çarpılarak kapatıldı ğı ve kilitlendi ği zaman da gev şemedi. Annie çamurda 
erimi ş karları şıpırda-tarak uzakla şırken de. Ne de olsa çifte cipte olabilirdi. 
Đhtiyar Bessie'nin motoru homurdandı, sonra düzenli olarak çalı şmaya ba şladı. 
Annie gaza bastı. Farlar ya ğmurun olu şturdu ğu parlak gümü ş perdeyi aydınlattı. 
I şıklar döndü, sönükle şti. Ve sonra Annie uzakla ştı. Kadın bu kez yamaçtan 
Sidewinder'a do ğru inmiyordu. Yoku şu tırmanmaya ba şlamı ştı. 
Paul karganınkini andıran bir sesle, "Gülme Yerine gidiyormu ş," dedi ve gülmeye 
başladı. Annie'nin bir gülme yeri vardı. Pa-ul'ün da ö yle. Bu oda. Paul'ün gözü 
farenin kö şedeki parçalanmı ş ölüsüne ili şti ği zaman kahkahaları kesildi. 
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Sonra aklına bir şey geldi. 
"Bana yiyecek bırakmadı ğını da nereden çıkardım?" dedi ve büsbütün, sarsıla  
sarsıla gülmeye ba şladı. Bo ş evde, Paul Shel-don'un Gülme Yeri bir delinin 
duvarları kapitone kaplı hücresine benziyordu. 
16 
Paul iki saat sonra yatak odasının kilidini tekrar zorlayarak açtı. Tekerlekli 
sandalyeyi biraz dar olan o kapıdan ikinci kez zorl a geçirdi. Bunu son kez 
yaptı ğını umuyordu. Kuca ğında iki battaniye vardı. Yata ğın altına sakladı ğı 
kapsülleri bir kâ ğıt mendile sararak külotunun içine sokmu ştu. Ya ğmur ya ğsın 
yağmasın oradan kaçmak niyetindeydi. Eline bir fırsat geçmi şti, bu kez bundan 
yararlanacaktı. Sidewinder yamacın a şağısındaydı ve herhalde yol da ya ğmurdan 
kayganla şmıştı. Etraf zifiri karanlıktı. Ama Paul yine de şansını deneyecekti. 
Bir kahraman ya da aziz gibi ya şamamıştı. Ama bir hayvanat bahçesindeki ender 
bulunan bir ku ş gibi ölmek de istemiyordu. 
Greenwich Village'deki Aslan Kafası'nda Berstein ad lı iç sıkıcı bir oyun 
yazanyla viski içti ği geceyi anımsadı. (Ya şayıp Villa-ge'i tekrar görebilirse, 
Christopher Soka ğında dizlerinin kalıntıları üzerine çökecek ve kirl i kaldırımı 
öpecekti.) Konu şmanın bir yerinde söz Werhmacht, Polonya'ya girmede n ve e ğlence 
olanca heyecanıyla ba şlamadan önceki o endi şeli yıllarda Almanya'da ya şayan 
Musevilerden açılmı ştı. O kıyamet sırasında büyükbabasıyla bir 
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teyzesini kaybetmi şti Bernstein. Paul ona, "Neden Almanya'daki... kahr etsin... 
bütün Avrupa'daki Museviler zaman varken kaçmadılar ," dedi ğini hâlâ 
hatırlıyordu. "Ne de olsa aptal de ğillerdi. Ço ğu bu tür cezayla daha önce de 
kar şıla şmıştı. Herhalde olacaklan anladılar. O halde neden kaç madılar?" 
Bernstein'ın cevabı ona alaycı, zalimce ve anla şılmaz gelmi şti. "Ço ğunun 
piyanosu vardı. Biz Yahudiler piyanoyu çok severiz.  Bir piyanon varsa ta şınmayı 
düşünmek sana zor gelir." 
Paul durumu şimdi anlıyordu. Evet. Önce parçalanan bacakla-nm ve  ezilen kalçam. 
Sonra, Tann yardımcı olsun, romanın ba şa-nyla geli şmesi. Delice bir biçimde bana 
zevk veriyor bu. Her şeyden kmk bacaklanmı sorumlu tutmak kolay. Çok kola y. Ya 
da uyu şturucuyu. Ama asıl neden romandı. Roman ve düzenli günlerin sakin sakin 
geçmesi. Bunlar... ama daha çok o lanet olasıca apt alca kitap. O roman benim 
piyanomdu. Annie Gülme Yerinden döndü ğü zaman beni bulamazsa ne yapar? Romanı mı 
yakar? 
Bana vız gelir... Hemen hemen do ğruydu bu. Ya şadı ğı takdirde yeni bir roman daha 
yazabilirdi. Hatta isterse bu kitabı yeniden yaratı rdı. Ama bir ölünün yeni bir 
piyano alması ne kadar imkansızsa, roman yazması da  o kadar imkânsızdı. 
Paul oturma odasına gitti. Đlk geldi ğinde derli topluydu burası. Ama şimdi her 
tarafa kirli tabakalar yı ğılmı ştı. Evdeki bütün ta-baklann buraya getirilmi ş 



oldu ğunu dü şündü. Annie'nin depresyona girdi ği zaman sadece kendini tokatlayıp 
çimdiklemekle kalmadı ğı anla şılıyordu. Durmadan tıkındı ğı, bula şıklara da 
aldırmadı ğı belliydi. Paul o kur şuni bulutun içindeyken bo ğazından ci ğerlerine 
doğru inen o pis kokulu havayı hatırlayınca midesi büz üldü. Tabaklardaki 
bula şıklar daha çok tatlı şeylerden kalmı ştı. Pek çok kâse ve çorba taba ğında 
dondurmalar kurumu ştu ya da kuruyordu. Tabak- 
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larda kek kırıntıları ve pasta izleri vardı. Üzerin deki kreması kuruyup çatlamı ş 
bir pelte yı ğını televizyonun üstünde, iki litrelik plastik bir gazoz şi şesiyle 
bir salça kabının yanında duruyordu. Şi şe, Titan II Roketinin burun konisi kadar 
büyük gözüküyordu. Üzerine yiyecekler bula şmış, plastik buzlu cama dönmü ştü. 
Paul, Annie'nin gazozu do ğrudan do ğruya şi şeden içmi ş oldu ğunu tahmin etti. Ve 
herhalde o sırada parmakları salçalı ya da dondurma lıydı. Çatal ve bıçaklann 
şakırtısını duymamı ştı. Bu da şaşılacak bir şey de ğildi. Tabaklar, çanaklar, 
kâseler vardı. Ama çatal bıçak, hayır. Halıya ve ka nepeye akan dondurmalar 
kurumu ştu. 
Sabahlı ğındaki de dondurma lekesiydi demek. Bol bol dondurm a yemi ş. Solu ğu da 
dondurma kokuyordu. Annie'yi ma ğara devrinde ya şamış bir kadına benzeti şini 
anımsadı.. Sonra hayalinde bu odadaki sahne belirdi . Annie burada oturmu ş, 
dondurmaları a ğzına tıkıyordu. Belki de tavuk suyuyla yapılmı ş, yan donmu ş 
salçayı elleriyle yiyor, üzerine de gazoz içiyordu.  Depresyona girmi ş, 
sersemlemi şti. Yalnızca yiyor ve içiyordu. 
Bir buz parçasının üzerinde oturan penguen hâlâ küç ük masadaydı. Ama kadın di ğer 
birçok seramik bibloyu kö şeye fırlatmı ş, parçalan etrafa saçılmı ştı. Sivri 
parçaları. 
Şimdi Paul'ün gözlerinin önünde Annie'nin farenin gö vdesine batan parmaklan 
vardı. Bu görüntüyü kafasından atamıyordu. Annie'ni n parmaklannın çar şafta 
bıraktı ğı kırmızı izler. Parmaklann-daki kanlan yalaması. D algın dalgın hem de. 
Sanki dondurma, pelte ve reçelli kek yemi ş gibi. Deh şet verici görüntülerdi 
bunlar. Ama Paul'ü acele etmeye de zorluyordu. 
Sigara masasındaki kuru çiçek dolu vazo devrilmi şti. Masanın altında tatlı dolu 
bir tabak ve büyük bir albüm vardı. Üzerinde "Anıla r Yolu" yazılıydı. 
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Depresyona girdi ğin zaman Anılar Yolunda dola şmak hiç de iyi bir fikir de ğildir, 
Annie! Ama herhalde bunu artık sen de biliyorsun. 
Paul odada ilerledi. Mutfak tam kar şıdaydı. Sa ğda geni ş ve kısa bir koridor 
sokak kapısına do ğru giriyordu. Yukarı kata çıkan merdiven bunun yanı ndaydı. 
Paul merdivene bir göz attı. Basamak-lardaki halıya  dondurma damlamı ş, trabzana 
yağlar bula şmıştı. Ön kapıya do ğru gitti. Sandalyesiz bir yere gitmem imkânsız, 
diye dü şünüyordu. Onun için en iyisi arka kapıdan çıkmak. A nnie'nin hayvanlara 
yem vermek için çıktı ğı kapıdan. Bay Zengin Çiftçi geldi ği zaman fırladı 
kapıdan. Ama ön kapıyı da bir kontrol etmeliyim. Be ni şaşırtacak bir şeyle 
kar şıla şabilirim... 
Ama kar şıla şmadı. 
Verandanın basamakları korktu ğu kadar dikti. Tekerlekli sandalye için bir rampa 
bile olsaydı, yine de kullanamazdı. (Paul böyle bir  şeyi heyecanlı bir "Bunu 
Yapabilir misin?" oyununda bile kabul edemezdi. Bir  arkada şı önermi ş olsa bile.) 
Kapıda üç kilit vardı. Kol demirini kaldırabilirdi.  Ama kapıya Kreig kilitleri 
takılmı ştı. Eski polis arkada şı Tom Twyford'un söyledi ğine göre dünyanın en iyi 
kilitleriydi bunlar. Ve anahtarlar neredeydi?.. Hım ... Dü şünelim bakalım? Belki 
de Annie'yle birlikte Gülme Yerine do ğru gidiyorlar. Evet, efendimmm! Bu soruyu 
bildi. Ona ödül olarak bir sigar ve yakması için de  bir kaynak makinesi verin. 
Paul pani ğe kapılmamaya çalı şarak koridordan döndü. Kendi kendine, zaten ön 
kapıdan kaçabilece ğimi hiç sanmıyordum, diye hatırlatıyordu. Sandalyey i döndürdü 
ve mutfa ğa girdi. Eski tarz bir yerdi burası. Yere parlak re nkli bir mu şamba 
serilmi şti. Tavan baskılı tenekedendi. Buzdolabı eskiydi am a gürültüsüz 
çalı şıyordu. Ka- 
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pağına o mıknatıslı süslerden takılmı ştı. Paul bunlann tatlı şeyler biçiminde 
olmalarına da hiç şaşmadı. Bir şeker, bir çikolata, bir çiklet. Dolaplardan 
birinin kapa ğı açıktı. Raflara düzgünce mu şambalar serilmi ş oldu ğunu gördü. 
Muslu ğun yukarısında büyük pencereler vardı. Herhalde hav a kapalıyken bile 
oradan içeriye bolca ı şık giriyordu. Mutfa ğın ne şeli görünü şlü bir yer olması 
gerekirdi ama de ğildi. Devrilmi ş olan tenekeden etrafa çöpler saçılmı ştı. 
Tenekeden çürümekte olan yiyeceklere özgü o pis, sı cak koku yükseliyordu. Ama 
tek kötü şey bu de ğildi. Ya da feci koku. Bir şey daha vardı. Sanki bu daha çok 
Paul'ün kafasındaydı. Ama bu yüzden gerçeklik duygu sunu yitirmiyordu. 
Mutfa ğa üç kapı açılıyordu. Bunlardan ikisi yanda, biri d e tam kar şıdaydı, 
buzdolabıyla kiler bölmesinin arasında. 
Önce soldaki kapılardan birine gitti. Bunlardan bir i dolaptı aslında. Daha 
paltoları, şapkaları, e şarpları ve çizmeleri görmeden böyle oldu ğunu anlamı ştı. 
Kapağın o garip gıcırtısı bunu ona açıkladı. Di ğer Annie'nin dı şarı çıkmak için 
kullandı ğı kapıydı. Ve oraya da kol demiri vurulmu ş ve iki Kreig kilit 
takılmı ştı. 
"Rodyman'lar içeri giremezsiniz! Paul, dı şarı çıkamazsın!" 
Paul'e kadın kahkahalar atıyormu ş gibi geldi. 
"Seni a şağılık di şi köpek!" Paul yumru ğunu kapının yanına indirdi. Canı 
yandı ğından elinin yanına götürdü. Ya şlardan gözlerinin yanması onu 
sinirlendirdi. Kirpiklerini kırpı ştırdı ğı zaman her şeyi çift görmesi de. Ama 
yaşlara engel olmak elinde de ğildi. Kapıldı ğı panik gitgide artıyordu. Bir ses 
ama, ne yapacaksın, diye soruyordu. Tanrı a şkına! Ne yapacaksın? Bu son şansın 
olabilir... 
Paul kendi kendine sertçe, önce durumu iyice incele yece ğim, dedi. Tabii bir süre 
daha sakin kalabilirsem. E, bunu yapabilecek misin sümüklü böcek? 
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Gözlerini sildi. A ğlamakla buradan kurtulamazdı. Kapının yu-kansındaki  cama 
baktı. Tek parça de ğildi, on altı küçük parçadan olu şmuştu. Her camı kırabilirdi 
ama çerçeveleri de parçalaması gerekecekti. Tahtala rı testereyle, kesmek 
saatlerini alırdı. Çok sa ğlama benziyordu çerçeveler. Sonra? Sonra ne 
yapacaksın? Pencereden verandaya do ğru bir intihar dalı şına mı geçeceksin? 
Harika bir fikir bu! Belki belke ğimini kırarsın. O zaman bir süre bacaklarının 
durumunu dü şünmekten kurtulursun. Şakır şakır ya ğan ya ğmurda yatar ve kısa bir 
süre sonra da ölürsün. Böylece bu i ğrenç olay sona erer. 
Hayır, efendim. Hayır. Belki sonunda intihar etmek zorunda kalabilirim. Ama 
Tann'nın önünde yemin ediyorum. Bunu Bir Numaralı H ayranıma onunla tanı şmanın 
bana ne büyük bir zevk verdi ğini göstermeden yapamayaca ğım! Bu sadece bir söz 
değil! Kutsal bir yemin! 
Annie'ye yaptıklarını ödetme fikri pani ğini yenmesi bakımından kendini 
azarlamasından daha yararlı oldu. Biraz daha sakinl e- şen Paul kapının yanındaki 
düğmeyi çevirdi. Dı şardaki ı şık yandı. Bu da biraz i şe yaradı. Çünkü odasından 
ayrıldı ğı sürede günün son ı şıklan da kaybolmu ştu. Annie'nin bahçe yolu sular 
içindeydi. Avlu bir bataklı ğa dönmü ştü. Burada ayrıca gölcükler ve erimekte olan 
kar yı ğınları da vardı. Sandalyesini kapının soluna do ğru kaydırdı ve ilk kez 
evin önünden geçen yolu gördü. Ama pek de önemli bi r yol de ğildi bu. Kar 
yı ğınları arasından uzanan iki şeritlik asfalt bir yoldu. Islak ıslak 
parlıyordu, ya ğmur ve eriyen karlar yüzünden su içindeydi. 
Belki Annie, RodymanTann içeri girmeleri için kapıl an kilitledi. Ama beni bu 
hapishanede tutmak için kapılan kilitlemesine hiç g erek yoktu. Bu tekerlekli 
sandalyeyle dı şarı çıkarsam be ş saniye içinde dingil ba şhklanna kadar batanm... 
Hiçbir yere gidemeyecek- 
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sin, Paul. Bu gece de, önümüzdeki haftalar da. Teke rlekli sandalyeyle yola 
çıkman için yerlerin kuruması gerekiyor. Bu oluncay a kadar da beysbol mevsimi 
başlar ve bir ay geçer. Tabii pencereden atlayarak sür ünmek istiyorsan o ba şka. 
Hayır. Böyle yapmak istemiyordu. Ölmekte olan bir k urba ğa yavrusu gibi so ğuk su 
birikintilerinin ve eriyen karlann arasında on, on beş dakika süründükten sonra 
parçalanmı ş kemiklerinin nasıl sancıyaca ğını hayal etmek çok kolaydı. Sürünerek 



yola çıkabilece ğimi varsayalım. Hangi arabayı durduraca ğım? Burada Đhtiyar 
Bessie dı şında sadece Bay Zengin Çiftçinin otomobilinin gürül tüsünü duydum. Bir 
de "misafir yatak odası"ndan kaçtı ğım ilk gün evin önünden geçerek ödümü 
patlatan arabanın sesini. 
Dı şannın ı şı ğını söndürerek döndü. Di ğer kapıya do ğru gitti. Buzdolabıyla kiler 
bölmesinin arasındakine. Bunda da kilitler vardı, ü stelik dı şanya da 
açılmıyordu. Yani do ğrudan do ğruya. Bu kapının yanında bir dü ğme oldu ğunu gördü. 
I şı ğı yakınca evin rüzgârlı tarafı boyunca uzanan sundu rmayı gördü. Bir ucuna 
odunlar yı ğılmı ş, bir balta da aralannda gömülmü ştü. Di ğer uca ise bir çalı şma 
masası konmu ştu. Duvarlardaki çengellere araç gereç asılmı ştı. Solda bir kapı 
daha vardı. Sundurmadaki ampul çok sönüktü ama Paul  ona da bir kol demiri ve iki 
Krei ğ kilidi takılmı ş oldu ğunu gördü. 
"Roydman'lar... herkes... bana kötülük etmek istiyo r..." 
Paul bo ş mutfa ğa, "Onlan bilmem," dedi. "Ama ben gerçekten kötülük  etmek 
istiyorum." 
Kapılarla ilgilenmekten vazgeçerek tekerlekli sanda lyeyle kilere do ğru gitti. 
Raflara konmu ş yiyeceklerden önce kibritlere baktı. Burada paket paket kibrit 
vardı. Hem küçükler, hem uzun çöplü mutfak kibritle ri. 
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Bir an evi yakmayı dü şündü. Bu fikri çok gülünç bularak kafasından kovaca ğı 
sırada gözü bir şeye ili şti. Ve o yüzden bu fikri yeniden inceledi. Burada b ir 
kapı daha vardı. Ve üzerinde kilit yoktu. 
Kapıyı açtı. Eski, dik, tahta bir' merdiven mahzene  iniyordu. Karanlıklann 
arasından i ğrenç bir koku yükseliyordu. Rutubet ve çürük sebze kokusu. Hafif 
cırlak sesler duydu ve Annie'nin sözlerini hatırlad ı. "Ya ğmur ya ğdı ğı zaman 
mahzene giriyorlar. Kapanlar kuruyorum. Bunu yapmak  zorundayım." 
Kapıyı tela şla çarparak kapattı. Şaka ğından bir damla ter ka şına do ğru kaydı, 
gözünü yaktı. O kapının mahzene açıldı ğını ve üzerinde kilitler olmadı ğını fark 
etmi şti. Bu yüzden de evi tutu şturmak ona bir an için çok mantıklı gelmi şti. 
Belki yangın sırasında a şağıya sı ğınabilirdi. Ama merdiven çok dikti. Sidewinder 
itfaiyesi yeti- şemeden Annie'nin alevler içindeki evinin mahzenin ü zerine 
çökmesi ve diri diri yanması ihtimali vardı... Ve a şağıdaki o fareler. Nedense 
en kötüsü farelerin sesleriydi... 
"Kalbi nasıl da çarpıyor! Kurtulmak için nasıl da ç ırpınıyor. Bizim gibi, Paul. 
Bizim gibi." 
Paul, "Afrika," dedi ama kendi sesini duymadı bile.  Kilerdeki teneke kutular ve 
kesekâ ğıtlanna konmu ş yiyeceklere baktı. Kadının şüphesini uyandırmadan neleri 
alabilece ğini dü şünüyordu. Tabii kafasının bir yanı yiyeceklerle ilg ilenmesinin 
ne anlama geldi ğini biliyordu. Kaçma fikrinden vazgeçmi şti. 
Beyninin endi şeli bir yanı, sadece şimdilik, diye itiraz etti. 
Buna daha kalın bir ses acımasızca cevap verdi. Hay ır. Sonsuza kadar, Paul. 
Sonsuza kadar. 
Paul, "Hiçbir zaman vazgeçmeyece ğim," diye fısıldadı. "Beni duyuyor musun? 
Asla!" 
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O ku şkucunun sesi alayla, öyle mi, dedi. Eh, bekleyecek ve görece ğiz... Öyle 
değil mi? Evet. Göreceklerdi. 
17 
Annie'nin kileri daha çok saldmdan sa ğ çıkmaya kararlı birinin bomba sı ğına ğına 
benziyordu. Paul onun yiyeceklerin bir bölümünü dur umunun gerçeklerini kavradı ğı 
için biriktirdi ğini tahmin etti. Da ğlann tepesinde yalnız ba şına ya şayan bir 
kadındı. Belirli bir süre, bazen bir gün, bazen iki  hafta bütün dünyayla 
ili şkisi kesilebilirdi. Herhalde o pis Rodyman'lann da böyle bir kilerleri 
vardı. Ülkenin ba şka yerinde ya şayan bir aileyi hayrete dü şürecek bir depolan... 
Ama Rodyman'lann da, bu civarda ya şayan di ğer ailelerin kilerleri de hiçbir 
zaman Annie'nin deposuyla boy ölçü şemezdi. Bu kiler de ğil, kahrolasıca bir 
süpermarketti. Annie'nin kilerinde belirli bir semb olizm var sanınm, diye 
düşündü. O dizi dizi yiyecekler gerçekle paranoya aras ındaki sınmn 



belirsizli ğini açıklıyor gibiydi. Ama Paul kendi durumunu dü şündüğü için bu 
incelikleri tahlil etmeye kalkı şmadı. Sembolizme bo ş ver! Yiyecek al. 
Evet. Ama dikkatli ol. Sadece Annie'nin döndü ğü zaman bazı şeylerin eksildi ğini 
fark etmemesi yeterli de ğil. Kadın birdenbire gelirse kolaylıkla 
saklayabilece ğim yiyecekler seçmeliyim... Ah, Annie'nin nasıl gel ece ğini 
sanıyorsun? Telefon çalı şmıyor. Annie'nin bana telgraf çekece ğini sanmıyorum. Ya 
da çiçek yollayaca ğını. Ama Annie'nin buradan eksilen yiyecekleri odam da bulması 
o 
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kadar önemli sayılmaz. Çünkü yemek yemek zorundayım . Bu da bir alı şkanlık. 
Sardalya. O yassı kutularda sürüyle sardalya vardı.  Anahtarla-n da altlanndaydı. 
Đyi. Sardalya alırım. Dilinmi ş jambon dolu tenekeler. Onlann anahtarlan yok. Ama 
bir, iki kutuyu mutfakta açabilirim. Ve önce onlan yerim. Bo ş kutulan da 
Annie'nin çöp yı ğınının altına gömerim... Bir rafta kuru üzüm dolu k üçük kutular 
vardı. Üzerinde "Mini yiyecek" yazılıydı. Paul kuca ğındaki gitgide büyüyen 
yı ğına bunlardan da dört tane kattı. Bir kutu da mısır  gevre ği. Kilerde hiç 
şekerli gevrek olmadı ğını fark etti. Belki de vardı ama Annie onlan yedi.  
Daha yukandaki rafa krakerler dizilmi şti. Annie'nin sundur-masındaki çıralar 
gibi düzgünce. Bunlann olu şturdu ğu piramidi bozmamaya çalı şarak dört kraker 
aldı. Birini açgözlülükle yerken ya ğ ve tuz tadının zevkini çıkardı. Krakerin 
üzerindeki kâ ğıdı, daha sonra atmak üzere külotunun içine tıktı. 
Bacakları sancımaya ba şlıyordu. Madem kaçamayaca ğım, dedi. Evi de 
tutu şturmayaca ğım, o halde odama dönmem daha iyi olur. Dü ş kınklı ğına u ğradım. 
Ama durum daha kötü olabilirdi. Bir, iki kapsül ala cak ve uykum gelinceye kadar 
yazaca ğım. Ondan sonra da yatıp uyuyaca ğım. Annie'nin bu gece dönece ğini 
sanmıyorum. Fırtına hafiflemek bir yana, gitgide şiddetleniyor... Dü ş kınk-
.lı ğına u ğramı ş olsun olmasın, sakin yazı yazmak, sonra da uyumak fikri ho şuna 
gidiyordu. Annie çılgınca bir dü şünceyle ya da daha çılgınca bir istekle odaya 
dalmayacaktı. 
Kilerden geri geri çıktı. Bir an durup elektri ği söndürdü. Kendi kendine, odama 
girerken her şeyi yerli yerine koymalıyım, diye hatırlattı. Annie  dönmeden 
yiyece ğim biterse tekrar buraya gelebilirim. 
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Aç bir fare gibi, öyle de ğil mi, Paulie? 
Ama hiçbir zaman hep dikkatli davranmam gerekti ğini unutmamalıyım. Odamdan her 
çıkı şımda hayatımı tehlikeye atıyorum. Bu basit gerçek h er zaman aklımda olmalı. 
Bunu unutmak beni mahveder. 
18 
Paul oturma odasında ilerlerken gözü tekrar sigara masasının altındaki albüme 
eri şti. Üzerinde "Anılar Yolu" yazılıydı bunun. Albüm S hakespeare'in elyazması 
bir oyunu kadar büyük, bir aile Đncil'i kadar da kalındı. 
Meraklanan Paul albümü alarak açtı. 
Birinci sayfaya gazeteden kesilmi ş bir sütun yapı ştınlmı ştı. Ba şlıkta "Wilkes-
Berryman Nikâhı" yazılıydı. Altında dar suratlı, so luk yüzlü bir adamla, siyah 
gözlü bir kadının foto ğrafı vardı. Kadın dudaklannı büzmü ştü. Paul gazetedeki 
resimden ba şını kaldırarak şöminenin üstündeki portreye baktı. Evet, hiç ku şku 
yoktu. Kupürde Crysilda Berryman diye söz edilen ka dın Annie'nin annesiy-di. 
(Paul i şte tam bir Misery romanına göre bir ad, diye dü şündü.) Haberin altına 
siyah mürekkeple ve düzgün bir yazıyla, "Bakersfi-e ld Gazetesi, 30 Mayıs 1938" 
yazılmı ştı. 
Đkinci sayfada do ğum ilanı vardı. "Paul Emery Wilkes 12 Mayıs 1939'da  
Bakersfield Hastanesinde dünyaya geldi. Babası: Car i Wilkes, annesi Crysilda 
Wilkes." Annie'nin a ğabeyinin adı Paul'ü 
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şaşırttı. Kadınla birlikte sinemaya giden ve bölüm böl üm filmleri seyreden 
Paul'du herhalde. 



Üçüncü sayfada da Annie Marie Wilkes'in dünyaya gel di ği müjdesi vardı. "1 Nisan 
1943." Yani Annie kısa bir süre önce kırk dördünü d oldurmu ştu. Kadının "Bir 
Nisan Şakası" yapılan günde do ğmuş oldu ğu da Paul'ün gözünden kaçmadı. 
Dı şarda rüzgâr u ğulduyor, ya ğmur evin duvannı dövüyordu. 
Büyülenmi ş gibi olan ve sancısını da o an için unutan Paul sa yfayı çevirdi. 
Gördü ğü kupür de yine Bakersfield gazetesindendi. Birinci  sayfasından 
kesilmi şti. Sütunun a şağısındaki foto ğrafta pençelerinden alevler fı şkıran bir 
bina görülüyordu. Duvara dayanmı ş olan bir merdivene bir itfaiyeci çıkmı ştı. 
Apartmanda Çıkan Yangında Be ş Ki şi Öldü 
Dördü aynı ailenin üyeleri olan be ş ki şi çar şamba sabahı erken saatlerde Watch 
Hill Caddesindeki bir apartmanda müthi ş bir yangının kurbanı olmu şlardır. 
Ölenlerden üçünün küçük çocuk olduk'an anla şılmı ştır. Paul Krenmitz (8), 
Frederick Krenmitz (6) ve Alison Krenmitz (3). Dörd üncü kurban çocukların babası 
olan Adnan Krenmitz'dir (41). Bay Kren-rritz aileni n bir küçük çocu ğu olan sekiz 
aylık Laurene Kren-mitz'i kurtarmayı ba şarmı ştır. Bayan Jessica Krenmitz'in 
açıkladı ğına göre, kocası en küçük çocuklannı onun kuca ğına vererek, "Bir iki 
dakika sonra di ğerleriyle birlikte dı şan çıkanın," demi ştir. "Bizim için dua 
et." Bayan Krenmitz muhabirimize, "Onu bir daha gör medim," diyerek a ğlamı ştır. 
Beşinci kurban Irving Talman'ın 58 ya şında bir bekâr oldu ğu ve en üst katta 
oturdu ğu anla şılmaktadır. Yangın sı- 
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rasında üçüncü kattaki dairede kimsenin bulunmaması  kurban sayısının az olmasını 
sağlamı ştır. Önce kaybolduklan sanılan Carl Wilkes ailesini n üyelerinin mutfa ğın 
tavanından su sızdı ğı için salı gecesi apartmandan aynldıklan anla şılmaktadır. 
Crysilda Wilkes muhabirimize, "Bayan Krenmitz ve ka yıplan için a ğlıyorum," 
demi ştir. "Ama Tann'ya kocamla iki çocu ğumu korudu ğu için de şükrediyorum." 
Centralia Đtfaiye Müdürü Michael O'Whunn yangının apartmanın b odrumundan 
çıktı ğını açıklamı ştır. Kundak ihtimali soruldu ğu zaman, "Bir şarapçının gizlice 
bodruma girdi ğini sanıyorum," demi ştir. "Bir süre içki içti, sonra da kazara 
sigarasıyla yangın çıkardı. Herhalde alevleri söndü rece ği yerde kaçtı ve o 
yüzden be ş ki şi öldü. O serseriyi yakalayaca ğımızı umanm." Müdür ipucu olup 
olmadı ğı soruldu ğu zaman da, "Polisin elinde var," diye cevap vermi ştir. "O 
izleri hızla ve dikkatle takip ettiklerinden emin o labilirsiniz." 
Kupürün altına yine o düzgün yazı ve siyah mürekkep le tarih atılmı ştı. "28 Ekim 
1954." 
Paul ba şını kaldırdı. Hiç kımıldamıyor ama boynunda bir dam ar hızla atıyordu. 
Ona sanki bar ğırsaklan gev şemi ş ve alev alev yanıyormu ş gibi geliyordu. 
"Küçük piçler." 
"Ölenlerden üçünün küçük çocuklar oldukları anla şılmı ştır." 
"A şağıdaki katta oturan Bayan Krenmitz'in dört piçi..." 
Olamaz! Ah, Tannm olamaz! 
"O küçük piçlerden öyle nefret ederdim ki." 
Annie o sırada küçük bir kızmı ş, Paul. O gece evde bile de ğil- 
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On bir ya şındaymı ş. Herhalde ucuz bir içki şi şesinin etrafına benzin dökecek ve 
yaktı ğı mumu sıvının ortasına oturtacak ya ştaydı. Ve bu i şi ba şaracak kadar aklı 
da vardı. Belki bunun bir i şe yarayaca ğını sanmıyordu. Belki mum eriyerek alevi 
dibe ininceye kadar benzinin uçaca ğını dü şünüyordu. Belki de çocukların sa ğsalim 
kurtulacaklarından emindi... Belki sadece onlan kor kutmak ve apartmandan 
çıkmalarını sa ğlamak istiyordu. Ama bu yangını Annie çıkarmı ştı, Paul. Ve sen de 
bunu biliyorsun. 
Evet, galiba biliyordu. Ve Annie'den kim şüphelenirdi? 
Paul sayfayı çevirdi. 
Burada da yine Bakersfield gazetesinden kesilmi ş bir kupür vardı. Tarih: 19 
Temmuz 1957. Bu kez sütunu Carl Wilkes'in bir foto ğrafı süslüyordu. Adam biraz 
yaşlanmı ş gibiydi. Ama Carl Wilkes'in daha fazla ya şlanmayaca ğı da kesindi. 
Bakersfıeld'li Muhasebeci Garip Bir Kaza Sonucu Öld ü. 
Kentimiz yerlilerinden olan Carl Wilkes, dün gece H ernandez Hastanesine 
getirildikten kısa bir süre sonra ölmü ştür. Bay Wilkes telefona cevap vermek 



için merdivenden inerken daha önce basama ğa bırakılmı ş oldu ğu anla şılan bir 
çamaşır yı ğınına takılmı ştır. Hastanede ilk müdahaleyi yapan Dr. Frank Canle y, 
Wilkes'in boynu kırıldı ğı ve kafatası yer yer çatladı ğı için öldü ğünü 
açıklamı ştır. Wilkes 44 ya şındaydı. 
Carl Wilkes evli ve iki çocuk babasıydı. Geride bır aktıkları: Karısı Crysilda, 
oğlu Paul (18) ve kızı Annie (14). 
Paul ondan sonraki sayfayı çevirdi ği zaman bir an Annie'nin babasının ölümüyle 
ilgili haberin kazara albüme iki kez yapı ştırmı ş 
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oldu ğunu sandı. Bunun kazara oldu ğunu sanıyordu, ama bu kupürde açıklanan ba şka 
bir olaydı. Yine bir kaza. Birbirlerine benzemeleri nin nedeni de basitti: Đkisi 
de aslında kaza de ğillerdi. 
Paul korkunç bir deh şetle dondu kaldı. 
Kupürün altına yine o düzgün el yazısıyla "Los Ange les, California," diye 
yazılmı ştı. "29 Ocak 1952." 
USC Öğrencisi Garip Bir Kaza Yüzünden Öldü. 
USC Hemşirelik Okulu ö ğrencilerinden Andrea Saint James'in dün gece Kuzey Los 
Angeles'teki Mercy Hastanesine götürüldü ğü sırada öldü ğü açıklandı. Genç kızın 
garip bir kazanın kurbanı oldu ğu bildirildi. 
Miss Saint James üniversite dı şında, Delorme Soka ğındaki bir katı yine 
Hemşirelik Okulu ö ğrencisi olan Annie Wilkes'la payla şıyordu. Miss Wilkes 
arkada şımıza, gece on bire do ğru bir çı ğlık, sonra da bir gürültü duydu ğunu 
söyledi. Üçüncü katın sahanlı ğına fırladı ğını ve Miss Saint James'in a şağıda 
yattı ğını gördü ğünü anlattı. "Yatı şı hiç de normale benzemiyordu," dedi. 
"Ona yardım etmeye çalı şırken az kalsın ben de yuvarlanıyordum. Peter Gunn 
adında bir kedimiz vardı. Ama hayvan birkaç günden beri ortalarda gözükmüyordu. 
Tasma almayı unuttu ğumuz için onu yakalayıp götürdüklerini sanıyorduk. Gece 
Peter Gunn'ın ölüsünün basamakta yattı ğını gördüm. Herhalde Andrea'nın aya ğı ona 
takıldı. Arkada şımın üzerine hırkamı örttüm, sonra hastaneye telefo n ettim. Onun 
öldü ğünden emindim ama ba şka nereye telefon edece ğimi bilmiyordum." 
215 
Stephen King 
Los Angelesli olan Miss Saint James 21 ya şındaydı. 
"Tanrım!.." 
Paul bu sözcü ğü tekrar tekrar fısıldıyor, sayfayı çevirirken elle ri titriyordu. 
Bu sayfadaki kupürde de hem şirelerin kedisinin zehirlenmi ş oldu ğunun 
anla şıldı ğından söz ediyordu. 
Paul, Peter Gunn, diye dü şündü. Bir kedi için sevimli bir ad... 
Apartmanın bodrumunda fareler varmı ş. Kiracılar şikâyet etmi şler ve bir yıl önce 
bina müfetti şleri ev sahibini uyarmı şlar. Tabii Annie'nin bütün bunlardan haberi 
vardı. Binanın sahibi a ğır bir ceza ödememek için bodruma zehirli etler 
koymuş... Kedi zehirli etlerden yemi ş. Đki gün bodrumda yatmı ş. Sonra ölmeden 
önce hanımlarının yanma çıkmaya çalı şmış. Ve hanımlardan birinin ölümüne neden 
olmu ş... mu ş muş muş... 
Güzel. Çok güzel! 
Ama tabii Biz Annie'nin bodrumdaki o zehirli etlerd en aldı ğını ve onları kendi 
eliyle kediye yedirdi ğini biliyoruz. Belki zavallı Peter Gunn eti yemek i stemedi 
ama herhalde Annie bunu bir sopayla hayvanın bo ğazından a şağıya itti. Hayvan 
ölünce de le şini basama ğa yerle ştirdi. Planının ba şanlı olaca ğını umuyordu. 
Belki de oda arkada şının eve çakır keyif dönece ğini biliyordu. E ğer öyle olduysa 
buna hiç şaşmam. Ölü bir kedi. Bir yı ğın çama şır. Tom Twyford bunu duysaydı, 
"Aynı çalı şma yöntemi," derdi. Ama neden, Annie? Kupürler? Ban a bunun dı şında 
her şeyi açıklıyor... 
Paul kendini korumaya çalı şırken son haftalarda hayal kurma merkezinin bir 
bölümü Annie halini almı ştı. Şimdi kafasındaki bu Annie bölümü itiraz 
edilmeyecek kadar kesin ve ifadesiz bir sesle konu şuyordu. Söyledikleri çılgınca 
şeylerdi ama bunlar son derece mantıklıydı. 
Andrea'yı öldürdüm, çünkü gece geç vakit radyo çalı yordu. 
Onu kediye taktı ğı o budalaca ad yüzünden öldürdüm. 
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Onu kanepede erkek arkada şıyla oturup öpü şmesini seyretmekten bıktı ğım için 
öldürdüm. 
Onu yalanını yakaladı ğım için öldürdüm. 
Onu benim yalanımı yakaladı ğı için öldürdüm. 
Ayrıntılar o kadar önemli sayılmaz. Öyle de ğil mi? Onu öldürdüm, çünkü a şağılık 
bir piçti. Bu da yeterli neden sayılır. 
Paul, "Ve belki ukala oldu ğu için de," diye fısıldadı. Ba şını arkaya atarak tiz 
bir sesle güldü. Anırmayı andıran sesi kahrolası ko rku doluydu. Demek bu Anılar 
Yolu, Annie'nin o sevimli yolunun kenannda ne garip , ne zehirli çiçekler açmı ş! 
Hiç kimse o iki kaza arasında bir ba ğlantı kurmamı ş mı? Bunda ciddi misin? 
Evet, çok ciddiyim. Kazalar hemen hemen be ş yıl arayla olmu ş. Đki ayn kentte. 
Haberler iki ayn gazetede çıkmı ş. Đnsanlann sık sık dü şünüp boyunlannı 
kırdıklan, nüfusu çok fazla bir eyalette. 
Ve Annie çok zekice davranmı ş. 
Hemen hemen iblis kadar zekice. Ama artık o eski ku rnazlı ğını kaybetmeye 
başlıyor. Annie'yi Paul Sheldon'u öldürdü ğü için sonunda yakalayabilirler. Ama 
herhalde bu beni rahatlatmaz. 
Paul sayfayı çevirdi ve yine Bakersfıeld gazetesind en kesilmi ş bir haberle 
kar şıla ştı. O gazeteden kesilmi ş sonuncu kupürdü bu aslında. Ba şlıkta "Miss 
Wilkes Hem şirelik Okulundan Mezun Oldu" yazılıydı. Bakersfıeld 'li genç kız 
başanya ula şmış. Tarih: 17 Mayıs 1966. Resimdeki hem şire üniforması giymi ş ve 
kep takmı ş olan genç Annie Wilkes şaşılacak kadar güzeldi. Objektife 
gülümseyerek bakmı ştı. Bu onun mezuniyet resmiydi tabii. Annie birinci likle 
mezun olmu ştu. Paul, ama bunu ba şarmak için sınıf arkada şını öldürmek zorunda 
kalmı ş, diyerek yine korkuyla anınr gibi güldü. Rüzgâr on a cevap verircesine 
evin o yanından ıslık çalarak geçti. Annie'nin anne sinin duvardaki resmi bir an 
titredi. 
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Ondan sonraki kupür New Hampshire eyaletinde, Manch es-ter'da çıkan Union-Leader 
gazetesinin 2 Mart 1969 sayısından kesilmi şti. Bir ölüm ilanıydı bu. Đlk bakı şta 
Annie Wilkes'la bir ilgisi yokmu ş gibiydi. Ernest Gonyar adında, yetmi ş dokuz 
yaşında bir hasta Saint Joseph Hastanesinde ölmü ştü. Đlanda, "Uzun bir 
hastalıktan sonra," deniyordu. Adam geride kansını,  on iki çocu ğunu ve yüz kadar 
da torununu ve onlann çocuklannı bırakmı ştı. 
Paul, küçüklü büyüklü evlat üretmek için ritm yönte mi gibisi yoktur, diye 
düşünerek güldü. 
Adamı Annie öldürdü. Bizim Ernie böyle gümbürdedi i şte. Yoksa kadın ölüm ilanını 
buraya yapı ştım mıydı? Bu bizim An-nie'nin "Ölüm Defteri" de ğil mi? 
Başka bir sayfa ve yine Union-Leader'de çıkan bir ölüm  ilanı. 19 Mart 1969'da. 
Ölen kadının adı Hester "Queenie" Baulifant'tı. Sek sen dört ya şındaydı. Kadın 
resimde La Brea' daki zift kuyularından çıkanlmı şa benziyordu. Ernie'yi götüren 
illet, Queenie'yi de öldürmü ştü. Bu uzun süren hastalık bula şıcıydı galiba! 
Kadın da Ernie gibi Saint Joseph Hastanesinde hayat a gözlerini yummu ştu. 
Paul, "Cenaze töreninde bir koro 'Annie Buraya Gelm ez misin?' parçasını 
söylemeliydi," diyerek yine anınrcasına güldü. 
Ondan sonraki sayfalar da Union-Leader'de çıkan ölü m ilan-lanyla doluydu. Đki 
yaşlı adam da o pek sevilen "uzun hastalık" yüzünden ö lmü ştü. Üçüncüsü Paulette 
Simeaux adında kırk altı ya şında bir kadındı. Paulette'in ölüm nedeni ise "kısa  
hastalık"tı. Đkinci önemli neden yani. Foto ğraf pek bulanıktı ama Paul yine de 
"Queenie" Baulifant'm Paulette Simeaux'nun yanında güzellik kraliçesi 
sayılabilece ğini anladı. 
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Evet, herhalde kadının hastalı ğı kısa sürdü, diye dü şündü. Ani bir kalp krizi 
geçirdi örne ğin. Onu Saint Joseph Hastanesine kaldırdılar. Sonra ... Ne oldu? 
Tamı tamına ne oldu? 
Aslında aynntılan dü şünmek istemiyordu hiç. Ama ölüm ilanlarından hastal arın son 
nefeslerini Saint Joseph Hastanesinde verdikleri an la şılıyordu. 



Hemşire kayıt defterine baksaydik... 1969 Martıyla ilgi li kayıtlara. Acaba orada 
Annie WILKES adına rastlar mıydık? Dostlar, bir ayı  ormanda ne yapar? 
Ah, Tanrım, bu albüm... bu albüm müthi ş! 
Bu kadar yeter! Artık albüme bakmak istemiyorum. Du rumu anlamadım nasıl olsa. Bu 
albümü buldu ğum yere koyaca ğım. Sonra odama gidece ğim. Galiba yazı yazmak 
niyetinde de ğilim. Bir kapsül daha alacak ve yataca ğım. Bundan "Kâbus Sigortası" 
diye söz edebiliriz. Ama artık Annie'nin Anılar Yol unda ilerleyemeye-ce ğim. 
Lütfen. Lütfen. 
Ama sanki ellerinin kendilerine özgü bir kafaları v e iradeleri vardı. Sayfalan 
gitgide daha hızlı çeviriyorlardı. Daha hızlı. Daha  hızlı. 
Union-Leader'de iki ölüm ilanı daha çıkmı ştı. Biri 1969 yılının sonlannda, biri 
de ekimin ba şlannda. 
19 Mart 1970. Pennsylvania eyaletinde, Harrisburg H erald gazetesinde çıkan bir 
haberdi. Arka sayfalann birinden kesilmi ş bir kupür. "Hastanenin Yeni Personeli 
Açıklandı." Sütunun üstünde saçlan dökülmeye ba şlamı ş, gözlüklü bir adamın resmi 
vardı. Paul onu gizli gizli atı ştırmaktan ho şlanan bir tipe benzetti. Yazıda, 
yeni halkla ili şkiler müdüründen (seyrek saçlı, gözlüklü adam) ba şka Ri-verview 
Hastanesi personeline yirmi ki şinin daha katılmı ş oldu ğu- 
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nu bildiriyordu: Đki doktor, sekiz hem şire, mutfak yardımcıları, hademeler ve 
bir kapıcı. 
Hemşirelerden biri de Annie'ydi. 
Paul, bundan sonraki sayfada bir ölüm ilanı görece ğim, diye dü şündü. 
Pennsylvania'da, Harrisburg kentindeki Riverview Ha stanesinde ölen ya şlıca 
birinin ilanını. 
Yanılmamı ştı. Ya şlı bir adam o pek sevilen "uzun hastahk"tan ölmü ştü. 
Onu yine çok moda olan "kısa hastalık"tan ölen ya şlıca bir erkek izlemi şti. 
Onlardan sonra da üç ya şında bir çocuk ölmü ştü. Küçük bir kuyuya dü şmüş ve 
başından ciddi bir biçimde yaralanmı ştı. Koma halindeki çocu ğu Riverview 
Hastanesine kaldırmı şlardı. 
Birdenbire Paul'ün gözlerinin önünde bir hayal beli rdi. Bilincinin çoktan 
unutmu ş oldu ğu eski bir rüyayla ilgiliydi bu. Şimdi kar şısında Annie Wilkes 
vardı. Uzun bir elbise giymi ş, önlük ve bone takmı ştı. Eski Londra 
Tımarhanesindeki hem şirelere benziyordu. Bir koluna bir sepet takmı ştı. Elini 
sepete daldırıyor ve aldı ğı kumlan hastaların arasından geçerken onlann surat ına 
fırlatıyordu. Ama kum masaldaki gibi onlann uykusun u getirmiyordu. Bu kum 
zehirliydi. Ve hastalan öldürüyordu. Kum taneleri h astalann suratına çarptı ğı 
zaman yüzleri bembeyaz kesiliyordu ve sonra ölüyorl ardı. 
Belki Krenmitz'lerin çocuklannı arsız olduklan için  öldürdü. A şağılık birer piç 
olduklan için... Hatta belki kendi babasını... ve o da arkada şını da öyle. Ama ya 
di ğerlerini? 
Ama Paul bu sorunun cevabını da biliyordu. Đçindeki Annie biliyordu bunu. Bayan 
Simeaux dı şında di ğerlerinin hepsi de hasta ve ya şlıydılar. Herhalde Bayan 
Simeaux hastaneye kaldınldı ğı za- 
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man bitkisel hayata girmi şti. O kadın ve kuyuya dü şen çocuk. Annie onlan... 
Paul, "Çünkü onlar kapana kısılmı ş fareler gibiydiler," diye fısıldadı. 
"Zavallıcıklar... Zavallılar. Zavallıcıklar." 
Tabii ya. Neden bu. Annie'ye göre dünyadaki insanla r üç gruba aynlıyorlar. 
Piçler, zavallıcıklar... ve Annie. 
Kadın yava ş yava ş batıya do ğru ilerlemi şti. Harrisburg'dan Pittsburgh'a. Oradan 
Duluth'a, sonra Fargo'ya. Ve 1978'de Den-ver'e. Her  seferinde de aynı şey 
tekrarlanmı ştı. "Hastaneye Katılanlar" ba şlıklı bir yazı ve sayılan isimler 
arasında Annie'nin de adı. Albümde Manchester'de çı kan böyle bir yazı yoktu. 
Herhalde Annie o sırada yerel gazetelerde böyle yaz ılar yayınlandı ğını 
bilmiyordu. Annie'nin yeni girdi ği hastanede yine iki, üç ki şi ölüyordu. Kadın 
ondan sonra ba şka kente geçiyor ve aynı şey yeniden ba şlıyordu. 
Yani Denver'e kadar. 



Önce hikâye Paul'e yine aynıymı ş gibi gözüktü. Yine "Yeni Gelenler" ba şlıklı bir 
yazı vardı. Ama bu Denver Hastanesinin kendi gazete sinde yayınlanmı ştı. Listede 
yine Annie'nin adı geçiyordu. Kadın o inci gibi yaz ısıyla gazetenin adını da 
yazmı ştı. "Gurney." 
Paul bo ş odaya, " Đşte bir hastanenin gazetesine yakı şacak bir ad," dedi. '"Gaita 
Örneği' dememi ş olmalanna şaştım." Ve yine deh şetle anınr gibi güldü ama bunun 
farkında bile de ğildi. 
Sayfayı çevirdi ve ilk ölüm ilanını gördü. Rocky Mo untain News gazetesinden 
kesilmi şti. Laura D. Rothberg. Uzun süren hastalık. 21 Eylü l 1978. Denver 
Hastanesi. 
Ama ondan sonra durum iyice de ği şiyordu. 
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Albümün ondan sonraki sayfasında ölüm de ğil bir nikâh ilanı vardı. Bunu 
Annie'nin foto ğrafı süslüyordu. Kadın hem şire üniforması de ğil, köpük köpük 
dantelli bir elbise giymi şti. Yanında, ellerini tutmu ş olan bir adam vardı. 
Ralph Dugan adında biri. Damadın fizik tedavisi uzm anı oldu ğu anla şılıyordu. 
Kupürün ba şında, "Dugan-Wilkes Nikahlandı" yazılıydı. Rocky Mo untain New 
gazetesi 2 Ocak 1979. Dugan bir tek özelli ği dı şında silik bir tipti. Tıpkı 
Annie'nin babasına benziyordu. Paul, şu moda olan pos bıyı ğını kesersem, diye 
düşündü. Adamın ikizi olup çıkacak. Herhalde Annie bal ayı sona erer ermez 
kocasına bıyı ğını kestirmi ş olmalı... 
Albümün geri kalan sayfalannı kan ştınrken kendi kendine, Dugan, Annie'ye evlenme 
teklif etti ği gün yıldız falına da bakma-lıymı ş, dedi. 
Bundan sonraki sayfalardan birinde seninle ilgili b ir ilan görece ğimden eminim, 
Dugan. Bazılarının Samarra'da randevulan var- ' dır . Herhalde senin de 
merdivenin basama ğında duran bir çama şır i yı ğını ya da bir kedi ölüsüyle 
randevun vardı. Şirin bir adı olan bir kedinin le şiyle.                Ç 
Ama yanılmı ştı. Ondan sonraki kupür Nederland gazetesinde çıkan  bir haberle 
ilgiliydi. Sütunun ba şında "Yeni Gelenler" yazılıydı. Nederland, Boulder' ın 
hemen batısındaki küçük bir kentti. Paul, buraya pe k uzak de ğil sanınm, diye 
düşündü. Bir an adlarla dolu kısa kupürlerde Annie'nin  ismini bulamadı. Sonra 
yanlı ş adı aradı ğını fark etti. Kadının adı da oradaydı. Ama o artık  "Bay ve 
Bayan Ralph Dugan" çiftinin yansı halini almı ştı. 
Paul çabucak ba şını kaldırdı. Bir araba mı geliyor? Hayır... Rüzgân n u ğultusu... 
Tekrar Annie'nin albümünün üzerine e ğildi. 
Ralph Dugan, Araphoe Bölge Hastanesinde kör, topal ve sakatlara yardım etmeyi 
sürdürmü ştü. Herhalde Annie de yine hem şi- 1 
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relik mesle ğine dönmü ş ve a ğır hastalan rahatlatıp iyile ştirmeye çalı şmıştı. 
Paul, artık cinayetler ba şlayacak, dedi içinden. Tek sorun Ralph. O ba şta mı 
öldürüldü, sonda mı? Yoksa ortalarda bir yerde mi? 
Ama yine yanılmı ştı. Ondan sonraki sayfada bir ölüm ilanı de ğil, bir emlakçı 
ilanının fotokopisi vardı. Bir kö şesine bir evin foto ğrafı konmu ştu. Paul evi 
ahır sayesinde tanıyabildi. Ne de olsa burayı dı şardan hiç görmemi şti. 
Annie ilanın altında yine o kesin ve düzgün yazısıy la not dü şmüştü. "Son taksit 
de ödendi. 3 Mart 1979. Belgeleri aldık. 18 Mart 19 79." 
Emekliye aynldıklan zaman oturmak için mi? Paul bun u hiç sanmıyordu. Yazlık mı? 
Hayır, böyle bir lükse paralar yeti şmezdi. O halde... 
Belki bu bir hayal ama şunu deneyelim: Belki Annie, Ralph Dugan'ı gerçekten  
seviyordu. Belki aradan bir yıl geçmi şti ama kocası ona hâlâ pis kokmuyordu. 
Evet, bir şeyin de ği şmiş oldu ğu kesin. Hiç ölüm ilanı yok. Şeyden beri... 
Paul ba ş taraflan açtı. 
1978 Eylülünde ölen Laura Rothberg'den beri. Annie,  Ralph'la tanı ştıktan sonra 
hastalan öldürmekten vazgeçmi ş. Ama bu o zaman olmu ş. Sonra? Sonra baskı gitgide 
artıyor. O bo ş bo ş baktı ğı krizler yeniden ba şlıyor. Annie ya şlılara, çaresiz 
hastalıklara yakalanmı ş olan insanlara bakıyor... Onlann ne kadar zavallı ol-
duklannı dü şünüyor. Belki de, içimi sıkan bu çevre diye dü şünüyor. 
Kilometrelerce uzunlu ğundaki fayans dö şeli kasvetli koridorlar. Kokular ve krep 



tabanlı ayakkabılann gıcırtılan ve acı çeken insan- lann sesleri. Buradan 
kurtulursam kendime gelebilirim. 
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Ve böylece Ralph ve Annie topra ğa dönüyorlar. 
Paul sayfalan çevirdi ve gözlerini kırpı ştırdı. Sayfanın altına müthi ş bir 
öfkeyle "23 A ğustos 1980" yazılmı ştı. "KAHROL!" 
Kâğıt kalın olmasına ra ğmen, mürekkepli kalemi kullanan elin öfkesi yüzünde n yer 
yer yırtılmı ştı. 
Bu sayfada Nederland gazetesinden kesilmi ş bir bo şanma haberi vardı. Paul, 
boşananların Annie'yle Ralph olup olmadı ğını anlamak için albümü çevirmek 
zorunda kaldı. Çünkü kadın kupürü ters yapı ştırmı ştı. 
Evet. Ralph'la Annie bo şanmışlardı. Neden: Şiddetli manevi i şkence. 
Paul, "Kısa bir hastalıktan sonra bo şandılar," diye mırıldandı. Yine ba şını 
kaldırdı. Bir araba gürültüsü duydu ğunu sanmı ştı. Rüzgâr... sadece rüzgâr. Ama 
artık odama gitmeli, güvene kavu şmalıyım. Sadece sancım artmadı, neredeyse 
çıldıraca ğım da. 
Ama yine de albümün üzerine e ğildi. Bu korkunç şey insanın elinden bırakmayaca ğı 
kadar ilginçti. Çok i ğrenç oldu ğu için bitirmek zorunda kaldı ğınız bir romana 
benziyordu. 
Annie'nin evlili ği Paul'ün tahmin etti ğinden daha yasal bir biçimde sona 
ermi şti. Kan kocanın "kısa bir hastalık"tan sonra bo şandıktan söylenebilirdi 
gerçekten. Bir buçuk yıllık mutluluk fazla bir şey sayılmazdı. 
Martta bir ev almı şlar. Bu evi. Evlili ğinin sarsıntı geçirdi ğini 
I              dü şünen bir insan böyle yapmaz. Ne oldu? Paul bunu bil miyordu. 
Bir hikâye uydurabilirdi. Ama bu da yine bir hikâye  olmaktan öteye gitmezdi. 
Sonra kupürü tekrar okudu ve ipucuna benzer bir şey buldu. Angela Ford, John 
Ford; Kir şten Frawley, Stanley Frawley; Danna McLarren.Lee Mc Larren aleyhinde 
boşanma davası açmı ştı. Ve... 
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Ralph Dugan da Annie Dugan aleyhinde. Önemli bir Am erikan töresi var. Öyle de ğil 
mi? Ay ı şı ğında evlenme teklif etmek erkeklere dü şer, bo şanma davası açmak da 
kadınlara. Bu her zaman olmaz ama ço ğunlukla böyledir. Peki bu haber neyi 
açıklıyor? Angela, "Haydi arabanı çek, Jack," demi ş. Kir şten, "Yap bir yeni 
plan, Stan." Danna da, "Def ol haydi, Lee!" Peki bu  sütunda dava açan tek erkek 
oldu ğu açıklanan Ralph ne söylemi ş? 
Herhalde, "Canımı kurtarayım yeter!" diye ba ğırmı ş olmalı. Belki de adam 
merdivendeki kedi ölüsünü görmü ştür. Ondan sonraki sayfaya yine, "Yeni 
Gelenler"le ilgili bir haber yapı ştınlmı ştı. Colorado eyaletinde Boulder'da 
çıkan Camera gazetesinden kesilmi şti. Sütunun a şağısında Boulder Hastanesinin 
önündeki çim alanda duran on iki yeni personelin fo to ğrafı vardı. Annie ikinci 
sıradaydı. Siyah şeritli kepinin altında yüzü bo ş bir beyaz daireye benziyordu. 
Boulder. Đşte Annie'nin iyice çıldırdı ğı yer. Paul sayfalan daha hızlı çevirmeye 
başladı. Duydu ğu deh şet gitgide artıyor, kafasında aynı iki fikir birbir ini 
kovalıyordu. Tann adına, neden kadından daha önce şüphelenmemi şler?.. Tann 
adına, Annie ellerinden kurtulmayı nasıl ba şarmı ş? 
10 Mayıs 1981 - uzun hastalık. 14 Mayıs 1981 - uzun  hastalık. 23 Mayıs - uzun 
hastalık. 9 Haziran - kısa hastalık. 15 Temmuz - kı sa. 16 Temmuz - uzun. 
Kısa. Uzun. Uzun. Kısa. Uzun. Uzun. Kısa. Sayfalar Paul'ün parmaklannın arasında 
hı şırdıyor, burnuna kurumu ş yapı şüncının kokusu geliyordu. Tannm, bu kadın kaç 
ki şiyi öldürdü? 
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Albüme yapı ştırılmı ş olan her ölüm ilanı bir cinayet anlamına geliyorsa , o zaman 
Annie 1981 'in sonuna kadar otuzdan fazla insan öld ürdü demektir... Üstelik hiç 
şüphe uyandırmadan. Tabii hasta kurbanların ço ğu pek ya şlıymı ş. Geri kalanlan da 
ağır yaralı. Ama yine de... 



1982'de Annie sonunda tökezlemi şti. 14 Ocak tarihli Came-ra'dan kesilmi ş olan 
kupürde kadının bir foto ğrafı vardı. Ta ştan oyulmu şa benzeyen, ifadesiz suratı. 
Üzerine bir ba şlık atılmı ştı. "Do ğum Bölümünün Yeni Ba şhemşiresi Belli Oldu." 
29 Ocakta da bebek ölümleri ba şlamı ştı. 
Annie bütün hikâyeyi büyük bir titizlikle belgelemi şti. Paul olayları kolaylıkla 
izledi. Pe şindekiler bu albümü bulsalardı, kendini bir hapisan ede ya da akıl 
hastanesinde bulurdun, Annie. Ve ölünceye kadar da orada kalırdın. 
Đlk iki bebe ğin ölümü şüphe uyandırmı ştı. Bebeklerden biriyle ilgili haberde 
çocu ğun do ğuştan ciddi biçimde sakat oldu ğu açıklanıyordu. Ama sakat ya da de ğil 
bebeklerin ölümü çok ya şlı hastaların ba ğırsak dü ğümlenmesi yüzünden can 
vermelerinden farklıydı. Ya da kafalarının yansı uç muş veya kannlannda 
direksiyon büyüklü ğünde delikler açılmı ş olmasına ra ğmen hâlâ ya şayan kaza 
kurbanlannın hastaneye kaldınldıktan sonra ölmeleri nden. 
Annie sonra sakat çocuklarla birlikte sa ğlıklı bebekleri de öldürmeye 
başlamı ştı. Paul, delili ği gitgide artıyordu herhalde, diye dü şündü. Ve sonunda 
hepsini de zavallı gibi görmeye ba şladı. 
1982 Martının ortalanna kadar Boulder Hastanesinde beş bebek ölmü ştü. 
Ve geni ş bir ara ştırma ba şlamı ştı. Camera gazetesi 14 Martta ölümlere "bozuk 
mama"nın neden olabilece ğini açıklıyor, "hasta- 
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nedeki güvenilir bir kaynak"tan söz ediyordu. Paul kendi kendine, acaba bu 
kaynak Annie Wilkes'in kendisi miydi, diye sordu. 
Nisanda bir, mayısta da iki bebek daha ölmü ştü. 
Sonra 1 Haziran Denver Post gazetesinin ba ş sayfasında bir haber çıkmı ştı. 
BEBEK ÖLÜMLERĐ YÜZÜNDEN BAŞHEMŞĐRE SORGUYA ÇEKĐLDĐ 
Şerif Bürosunun sözcüsü henüz bir suçlamada bulunmad ı ğını açıkladı. 
Haber: Michael Leith 
Boulder Hastanesi Do ğum Bölümünün ba şhemşiresi otuz dokuz ya şındaki Annie Wilkes 
bugün sekiz bebe ğin ölümü dolayısıyla sorguya çekiliyor. Bebekler so n birkaç ay 
içinde ölmü şlerdi. 
Miss Wilkes'in tutuklanıp tutuklanmadı ğını sordu ğumuz zaman Şerif Bürosu sözcüsü 
Tamara Kinsolving öyle bir şey olmadı ğını söyledi. Miss Wilkes'in bilgi vermek 
için kendi iste ğiyle gelip gelmedi ğini ö ğrenmek istedi ğimizde de, "Böyle bir şey 
olmadı ğını söylemek zorundayım," dedi. "Durum bundan çok d aha ciddi." Miss 
Kinsolving'e sorduk. "Hayır," diye cevap verdi. " Şimdilik böyle bir şey yok." 
Ondan sonra yazıda Annie'nin meslek hayatı özetleni yordu. Kadının çok yer 
deği ştirmi ş oldu ğu belliydi. Ama Annie sadece Bo-ulder'daki de ğil di ğer çe şitli 
hastanelerde çalı ştı ğı zaman da ölü sayısının arttı ğına ili şkin bir ima yoktu. 
Paul gazetedeki resme büyülenmi ş gibi baktı. 
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Annie sorgulanmaya götürülüyordu. Tannm! Annie sorg uya çekiliyor. Tannça 
devrilmedi ama sallanıyor... Sallanıyor... 
Annie iriyan bir kadın polisle ta ş basamaklardan çıkıyordu. Suratı dalgın ve 
ifadesizdi. Arkasında hem şire üniforması, ayakla-nnda beyaz ayakkabılan vardı . 
Albümün ondan sonraki sayfası: "WILKES SERBEST BIRA KILDI. SORGULAMA KONUSUNDA 
HĐÇBĐR AÇIKLAMA YAPILMADI." 
Kadın yakasını kurtarmayı ba şarmı ştı. Bir yolunu bulmu ş ve kurtulmu ştu. Artık 
ortadan kaybolması ve ba şka bir yerde gözükmesinin zamanı gelmi şti. Đdaho, Utah 
ya da California'da belki de. j Ama Annie onun yeri ne yeniden hastaneye 
dönmüştü. Ve albümde | daha batıdaki bir yerde çıkan bir gazeteden kesilmi ş 
"Yeni Gelenler" ba şlıklı bir haber yerine, Rocky Mountain News gazetes inin iri 
başlı ğı vardı. Gazetenin 2 Temmuz 1982 sayısından kesilmi şti. 
Dehşet devam ediyor! 
BOULDER HASTANESĐNDE ÜÇ BEBEK DAHA ÖLDÜ 
Şerif iki gün sonra Porto RicoTu bir hademeyi tutukl amış ama dokuz saat sonra 
serbest bırakmı ştı.                                             ı 
Sonra 19 Temmuzdan hem Denver Post, hem de Rocky Mo - ] untain News gazeteleri 
Annie'nin tutuklandı ğını açıklıyordu. A ğustosun ba şında kısa bir ilk duru şma 
yapılmı ştı. Kadını 9 A ğustosta "Kız Christopher" diye tanımlanan bir günlü k bir 



bebeği öldürmek suçundan yargılamaya ba şlamı şlardı. Annie bundan ba şka yedi 
çocu ğu daha öldürmekle ve birinci derecede cinayetler i şlemekle suçlanıyordu. 
Haberde Annie'nin kurbanlanndan bazılarının ad takı lacak kadar ya şadıklan da 
açıklanıyordu. 
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Mahkemeyle ilgili yazıların arasında Denver ve Boul der gazetelerine göndermi ş 
olan okuyucu mektuplan da vardı. Paul, Annie'nin bu nların arasında en dü şmanca 
olanları seçmek zorunda kaldı ğını anlıyordu. Ama hepsi de her ölçüye göre çok 
korkunç küfürlerle doluydu. Ve tabii bunlar Annie'n in insanlı ğa bakı ş açısını o 
çarpık görü şü de desteklemekteydi. Herkesin aynı fikirde oldu ğu anla şılıyordu. 
Annie Wilkes'i asmak azdı. Bir muhabir Annie'ye "Ej derha Kadın" adını takmı ştı. 
Ve dava boyunca herkes bu adı kullanmı ştı. Çok kimse Ejderha Kadının vücuduna 
kızgın çatallar batırarak öldürülmesi gerekti ğine inanıyordu. Ve hemen hepsi de 
bu i şi severek yapa'-aklannı açıklıyorlardı. 
Annie böyle bir mektubun yanına her zamankine benze meyen, titrek ve biraz da içe 
dokunacak bir yazıyla eski bir atasözü yazmı ştı. "Ta şlar ve sopalar kemiklerimi 
kırabilir ama sözler bana zarar veremez." 
Annie'nin en büyük hatasının herkes bir şeyler sezmeye ba şladı ğı zamaTı cinayet 
i şlemekten vazgeçmeyi şi oldu ğu anla şılıyordu. Durum kötüydü. Ama ne yazık ki, 
yine de yeterince kötü de ğildi. Tannça sadece sarsılmı ştı. Savcının elinde güçlü 
kanıdar yoktu, ele geçirebilecekleri önemsiz şeylerdi. Savcı, Kız Christopher'in 
yüzünde ve boynunda bir el izi bulmu ştu. Tam Annie'nin eli büyüklü ğün-deydi bu. 
Hatta kadının sa ğ elinin dördüncü parma ğındaki ametist yüzü ğün bile izi 
kalmı ştı. Savcı aynca çocuklann öldükleri sırada Annie'ni n bölüme girip 
çıktı ğını da saptamı ştı. Ama ne de olsa Do ğum Bölümünün ba şhemşiresiydi. Onun 
için de sık sık oraya girip çıkıyordu. Savunma avuk atı Annie' nin daha pek çok 
kez bölüme girdi ğini ama hiç kötü bir şey olmadı ğını kanıtlamı ştı. Paul, bu me-
teorlann be ş gün içinde Çiftçi Jones'un kuzey tarlasına dü şmedi ğini 
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ileri sürerek dünyaya hiç gökta şı çarpmadı ğını kanıtlamaya benziyor, diye 
düşündü. Ama bu sözlerin jüriyi etkiledi ği de belli... 
Đddia makamı a ğını mümkün oldu ğu kadar sa ğlam örmeye çalı şmıştı. Ama en önemli, 
en mahvedici kanıt sadece o yüzüklü el iziydi. Colo rado eyaleti basan şansının 
pek az olmasına ra ğmen yine de Annie'nin yargılanmasına karar vermi şti. Paul o 
zaman bir şeyi kesinlikle anladı, ba şka bir şeyi de tahmin etti. Tahminine göre, 
Annie ilk sorgulaması sırasında ku şku uyandıran bazı şeyler söylemi şti. Hatta 
kendisini mahvedecek sözler. Avukatı sorgulama tuta -naklannın mahkemeye 
sunulmasını engellemeyi ba şarmı ştı. Kesin olan şeyse şuydu: Annie hazırlık 
duru şması sırasında kendi lehine tanıklık etmeye karar v erdi ği zaman pek 
akılsızca davranmı ştı. Ve avukatı bu ifadenin mahkemede açıklanmasına engel 
olamamı ştı. Tabii elinden geldi ği kadar çabalamı ştı, o da ba şka. Annie a ğustosta 
üç gün boyunca Denver'daki tanık yerinde kalmı ş ama o suçlan i şledi ğini itiraf 
etmemi şti. Ne var ki, Paul yine de kadının bir bakıma her şeyi açıklamı ş 
oldu ğundan emindi. 
Annie'nin albümüne yapı ştırdı ğı kupürlerde şahane inciler vardı. 
"Üzüldüm mü? Tabii üzüldüm. Ya şadı ğımız dünyaya bakıyorum da..." 
"Utanılacak hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir zaman utanmam. Yaptı ğım şey 
kesindir. Böyle bir olayda dönüp arkama bakmam." 
"Onlann cenaze törenlerine gittin mi? Tabii ki gitm edim! Cenaze törenlerini çok 
sıkıcı ve sinir bozucu bulurum. Aynca bebeklerin ru hlan oldu ğuna da inanmam." 
"Hayır, hiç a ğlamadım." 
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"Pi şmanlık duydun mu? Bu bence felsefi bir soru. Öyle d eğil mi? 
"Soruyu tabii anladım. Bütün sorulannızı anlıyorum.  Hepiniz de beni mahvetmeye 
çalı şıyorsunuz." 
Paul, dava sırasında da tanıklık etmeye kalkı şsaydı, herhalde avukatı onu 
vururdu, diye dü şündü. 



13 Aralık 1982'de artık i ş jürinin karanna kalmı ştı. Albümün bir sayfasında 
şaşırtıcı bir foto ğraf vardı. Rocky Mountain News gazetesinden kesilmi ş olan bu 
resmi Annie hücresinde oturmu ş, sakin sakin "Misery'nin Arayı şı" romanını 
okuyordu. Foto ğrafın altında, "ISTIRAP MI ÇEK ĐYOR?" yazılıydı. "Hiç Ejderha 
Kadın ıstırap çeker mi? Annie karan beklerken rahat  rahat kitap okuyor." 
Gazete 16 Aralıkta büyük ba şlıklar atmı ştı. "EJDERHA KADIN SUÇSUZ BULUNDU." 
Haberde kimli ğinin açıklanmasını istemeyen bir jüri üyesinin, "Ev et, onun suçsuz 
oldu ğundan ciddi bir biçimde şüphe ediyordum," dedi ği bildiriliyordu. "Ama ne 
yazık ki, suçlu oldu ğundan da kesinlikle emin de ğilim. Onu di ğer suçlular 
yüzünden yeniden yargılayacaklannı umanm. Belki sav cılık di ğer olaylarla ilgili 
daha güçlü kanıtlar bulabilir." 
Herkes bebekleri Annie'nin öldürdü ğünü biliyormu ş. Ama bunu kanıtlayamamı şlar. 
Albümün ondan sonraki üç, dört sayfasında olayla il gili son haberler vardı. 
Savcı Annie'nin di ğer suçlardan yargılanaca ğını açıklamı ştı. Ama üç hafta sonra 
bunu yalanlamı ştı. 1983 yılında şubat ayının ba şlannda savcılık resmi bir 
açıklama yapmı ştı. Boulder Hastanesi Çocuk Bölümündeki ölüm olayla nyla hâlâ 
ilgileniyorlardı. Ama Annie Wilkes dosyası kapanmı ştı. Parmaklannın arasından 
kaçıvermi ş. 
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Kocası ne savcılık, ne de Annie adına tanıklık etmi ş. Neden 
acaba? 
Albümün Paul'ün daha görmedi ği pek çok sayfası vardı hâlâ. Ama bunların kabarık 
olmamalarından, Annie'nin tarihçesinin sona ermek ü zere oldu ğunu anladı. Çok 
şükür! 
Bir sonraki sayfaya 19 Kasım 1984 tarihli Sidewinde r gazetesinden bir kupür 
yapı ştırılmı ştı. Yürüyü şe çıkmı ş olan bir grup, Glider Vah şi Hayvanları Koruma 
Parkının do ğu bölümünde genç bir adamın kolları ve bacakları ya n kesilmi ş, 
parçalanmı ş cesedini bulmu ştu. Ertesi haftaki gazete kurbanın New York 
eyaletinin Cold Stream kentinden yirmi üç ya şındaki Andrew Pomeroy oldu ğu 
açıklayordu. Pomeroy eylülde otostopla Los Angeles' e gitmek için New York'tan 
ayrılmı ştı. Annesiyle babası ondan en son 15 Ekimde haber a lmı şlardı. Genç adam 
Julesburg'dan onlara telefon etmi şti. Ceset kuru bir dere yata ğında bulunmu ştu. 
Polis Pomeroy'un dokuz numaralı karayolu yakınında öldürüldü ğünü, sonra bahar 
sellerinin cesedi bulundu ğu yere kadar sürükledi ğini tahmin etmi şti. Adli tıp 
yaraların bir baltayla açılmı ş oldu ğunu bildirmi şti. 
Paul kendi kendine endi şeyle, Grider Parkı buraya ne kadar uzak acaba, diye  
sordu. 
Sayfayı çevirerek son kupüre baktı. Ve birdenbire s olu ğu kesildi. Sanki daha 
önceki sayfalarda cesetlerin arasında yuvarlandıkta n sonra birdenbire kendi ölüm 
ilanıyla kar şıla şmıştı. Tabii bu tam bir ölüm haberi sayılmazdı ama... 
"Buna yine de yakın..." diye mırıldandı. Kupür News week'in Kısa Haberler 
sütunundaydı. Bir televizyon oyuncusunun bo şanmasıyla Ortabatı bölgesinden bir 
çelik kralının ölümü arasında yer almı ştı. 
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KAYBOLDUĞU BĐLDĐRĐLDĐ: Misery Chastain'le ilgili bir dizi romanla ün yap mış olan 
Paul Sheldon (42). Menajeri, Sheldon'un ortadan kay boldu ğunu bildirmi ş, ancak, 
"Sa ğlı ğının yerinde oldu ğunu sanıyorum," demi ştir. "Ama benimle temasa geçmesini 
istiyorum. O zaman rahatlayaca ğım. Eski e şleri de bunu istiyorlar. Ama para 
almak için." Sheldon en son yedi hafta önce Colorad o'nun Boulder kentinde 
görülmü ştür. Yeni bir romanı bitirmek için oraya gitmi şti. 
Kupür iki haftalıktı. 
Kayboldu ğu bildirildi, hepsi o kadar. Kayboldu ğu bildirildi. Ben ölmedim. Bu 
ölüm de ğil. 
Ama ölüm gibiydi. Paul birdenbire ilacını aradı. Sa dece bacakları sancıdı ğı için 
değil. Her yanı sızlıyordu. Albümü dikkatle yerine bır akarak döndü. Tekerlekli 
sandalyeyle misafir yatak odasına do ğru gitti. 
Rüzgâr dı şarıda eskisinden daha şiddetle uluyor ve so ğuk ya ğmuru evin 
duvarlarına çarpıyordu. Paul korkuyla inleyerek büz üldü. Çaresizce kendini 
tutmaya, hıçkıra hıçkıra a ğlamaya çalı şıyordu. 



19 
Yanm saat sonra ilaç almı ş olan Paul dalıp gitmek üzereydi. Artık uluyan rüzg âr 
onu korkutmuyor, rahatlatmasını sa ğlıyordu. Kaçamayaca ğım. Bu imkânsız. Thomas 
Hardy "Jude the Obscure" da ne diyor? "Biri gelip ç ocu ğun deh şetini 
geçirebilirdi... Ama hiç 
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kimse gelmedi... Çünkü hiçbir zaman gelmez." Tamam.  Do ğru. Kurtarıcın 
gelmeyecek. Çünkü öyle biri yok. Maskeli Süvari sab ah kahvaltısı reklamlarıyla 
meşgul. Supermen yaldızdan yapılmı ş Hollywood'da film çeviriyor. Tek basmasın, 
Paulie. Yapayalnız. Ama belki böylesi daha iyi. Çün kü belki de sen aslında 
cevabı biliyorsun. Öyle de ğil mi? 
Evet, tabii biliyordu. 
Oradan kurtulmak için Annie'yi öldürmek zorundaydı.  
Evet. Cevap bu. Bence bundan ba şka bir cevap da yok. Yani yine o eski oyun, öyle 
değil mi? Paulie?.. "Bunu Yapabilir misin?" 
Hiç duraksamadan kar şılık verdi. "Evet Yapabilirim." 
Gözleri kapandı ve dalıp gitti. 
20 
Fırtına ertesi gün de devam etti. Ondan sonraki gec e bulutlar ayrıldı ve gözden 
kayboldu. Aynı anda ısı da birdenbire dü ştü. Dı ş dünyada her şey donup buz oldu. 
Paul yalnızlı ğının ikinci günü yatak odasının penceresinden buzla rın ı şıldadı ğı 
bu sabah dünyasına bakıyordu. Domuz Misery ahırda c iyak ciyak ba ğmyor, 
ineklerden biri bö ğürüyordu. 
Paul ço ğu zaman hayvanların seslerini duyuyordu. Onlar da o turma odasında çalan 
saat gibi arka planın bir parçasıydılar. Ama o güne  kadar domuzun böylesine 
bağırdı ğını hiç i şitmemi şti. Đneğin daha önce de birkaç defa böyle bö ğürdü ğünü 
sanıyordu. Ama bu korkunç bir rüya sırasında hayal meyal i şitilen deh şet verici 
bir ses- 
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ti. Çünkü o sırada Paul sadece kendi sancısını dü şünebiliyordu. An-nie'nin ilk 
gidi şi sırasında olmu ştu bu. Kadın ona kapsül de bırakmamı ştı. Paul, Boston'un 
sayfiyelerinden birinde büyümü ş ve hayatının ço ğunu New York'ta geçirmi şti. Ama 
şimdi ine ğin neden öyle acı acı bö ğürdü ğünü bildi ğini dü şünüyordu. Hayvanın 
sağılması gerekliydi. Öbür ine ğinse böyle bir ihtiyacı olmadı ğı anla şılıyordu. 
Herhalde Annie'nin düzensiz sa ğmaları hayvanın sütünü çoktan kurutmu ştu. 
Ya domuz? 
O da açtı. Hepsi o kadar. Bu da yeterliydi. 
Hayvanlar o gün rahatlayamayacaklardı. Paul Annie i stese bile geri dönemez, diye 
düşünüyordu. Dünyanın bu kö şesi dev bir paten alanına döndü. Hayvanlara duydu ğu 
acımanın derinli ği onu şaşırttı. Annie'ye itiraf edemedi ği o küstahça bencilli ği 
yüzünden hayvanlara acı çektirdi ği için duydu ğu öfkenin şiddeti de. 
Eğer hayvanlar konu şabilselerdi, Annie, buradaki gerçek pisli ğin, gerçek 
aşağılık köpe ğin kim oldu ğunu açıklarlardı! 
Günler geçerken Paul'ün rahatı yerindeydi. Tenekele rden yemek yiyor, yeni 
sürahiden su içiyor, ilaçlarını zamanında alıyor ve  her ö ğleden sonra uyuyordu. 
Misery'nin hikâyesi iyi gidiyordu. Hafıza kaybı ve daha önce bilmedi ği korkunç 
ve i ğrenç akrabasıyla ilgili ayrıntılarla roman ikinci a nabölümün geçece ği 
Afrika'ya do ğru ilerliyordu. Đşin garibi, kadının onu yazmaya zorladı ğı kitap 
Misery romanlarının en iyisi olacaktı, lan'la Geoff rey, Southampton'a 
gitmi şlerdi. Lorelei adlı bir uskunayı hazırlatıyorlardı.  Afrika'ya onunla 
gideceklerdi. Misery, Kara Kıtada ya iyile şecek ya da ölecekti. Genç kadın 
olmayacak anlarda kataleptik duruma giriyor ve kask atı kesiliyordu. Ve bütün 
hayatı boyunca onu bir tek kez an sokarsa hemen can  verecekti. Berberi Kıyısının 
olu şturdu ğu o tehlike- 
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li hilalin yukan ucundaki küçücük Đngiliz-Hollanda toplum merkezi Lawstown'dan 
iki yüz kilometre içeride Bourka'lar ya şarlardı. Afrika'nın en tehlikeli 
yerlileriydi. Bourka'lar bazen "An Đnsanlar" diye de tanımlanırlardı. Bourka 



ülkesine girmeye cesaret eden beyazlardan ço ğu geri dönemezdi. Dönmeyi 
başaranlar ola ğanüstü bir tannça heykeliyle ilgili hikâyeler anlat ıyorlardı. 
Heykel çökmeye ba şlamı ş olan yüksek bir tepenin yamacından uzanıyordu. Ta ştan 
oyulmu ş olan kadının yüzü amansız, a ğzı açıktı. Alnının ortasında dev bir yakut 
ı şıldıyordu. Ortalıkta dola şan ba şka bir hikâye daha vardı. Herhalde söylentiydi 
ama yine de ısrarla tekrarlanıyordu. Tanrıçanın müc evherli alnının gerisinde, 
kayaları oyulmu ş olan ma ğaralarda dev anlann ya şadıkları söyleniyordu. Bunlar 
son derece zehirli olan, pelte gibi i ğrenç an kraliçesinin etrafını sanyor ve 
onu koruyorlarmı ş. 
Paul gündüzleri bu sevimli saçmalıkla oyalanıyordu.  Ak şamlan ise sessizce 
oturuyor, domuzun çı ğlıklanm dinleyerek, Ejderha Kadını nasıl öldürece ğini 
düşünüyordu. 
Gerçek hayatta "Bunu Yapabilir misin?" oyununu oyna mak bir çocu ğun 
arkada şlarıyla ba ğdaş kurup otururken yaptıklarından çok farklıydı. Ya d a yazı 
makinesinin ba şında oturan olgun bir insanın oynayı ş tarzından. Bu i ş sadece bir 
oyunken çılgınca şeyler dü şünür ve bunlan inanılır hale sokabilirdiniz. (Bunun  
için size para verseler bile bu yine de bir oyundu. ) Örne ğin, Misery'yle 
Charlotte Evelyn-Hyde arasındaki ba ğ... yalnızca bir oyun de ğil miydi? (Onlar 
üvey karde ştiler. Misery daha sonra babasının Afrika'da Bourka  An Đnsanlannın 
arasında bulacaktı.) Ama gerçek hayatta sırlar etki lerini kaybediyordu. 
Paul elinden geleni yapmıyor de ğildi. O kattaki banyoda sürüyle ilaç vardı 
örne ğin. Herhalde onlardan yararlanarak kadını or- 
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tadan kaldırabilirdi. Bunun bir yolu olmalıydı. Öyl e de ğil mi? Hiç olmazsa 
Annie'yi savunmasız hale getirir, ondan sonra da öl dürürdü. Sözgeli şi, Novril, 
Annie'ye bu pislikten yeterince verdi ği takdirde onu öldürmesine bile gerek 
kalmazdı. Kadın kendi ba şına ge-berip giderdi. 
Bu çok güzel bir fikir, Paul. Sana ne yapaca ğını söyleyece ğim. O kapsüllerden 
bir avuç al ve kadının dondurmasına kan ştınver. Annie onlan şamfıstı ğı sanır ve 
hemen yutar. 
Hayır, tabii ki bu bir i şe yaramazdı. Kapsülleri açarak tozlan önceden biraz  
yumuşattı ğı dondurmaya kan ştıramazdı. Novril çok acıydı. Paul ilacın tadına 
bakmı ştı, bunu biliyordu. Kadın tatlı bir şey beklerken bu acılı ğı hemen fark 
ederdi... Đşte o zaman yanarsın, Paulie... Çıra gibi yanarsın, oğlum! 
Bu bir hikâye için güzel bir fikir sayılırdı. Ama g erçek hayatta i şe yarayacak 
gibi de ğildi. O beyaz tozun hiç tadı olmasaydı Paul yine de  tehlikeyi pek göze 
alamayacaktı. Güvenli bir yol sayılmazdı. Kesin bir  yöntem de olmadı ğı gibi. 
Oyun hiç de ğildi. Pa-ul'ün hayatıydı bu. 
Aklına ba şka fikirler geliyor, bunlan daha da çabuk reddediyo rdu. Kapının 
üzerine a ğır a ğır bir şey asabilirdi. (Akla ilk gelen yazı makinesiydi tab ii.) 
Annie içeri girerken ya ölür ya da bayılırdı. Merdi venin bir basama ğına bir tel 
gelebilirdi. Annie'nin aya ğı takılırdı... Ama bu iki yöntemin de kusurlan vard ı. 
Dondurmaya katılan Novril planındaki gibi. Đkisi de kesin de ğildi, sonuçtan emin 
olamazdı. Annie'yi öldürmeye kalkı şır da ba şaramazsa ba şına gelecekleri 
düşünemiyordu bile. 
Đkinci gece karanlık basarken Misery hâlâ aynı tekdü ze sesle ba ğınyordu. Sesi 
rüzgâra açılıp kapanan mente şeleri paslı bir kapı- 
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nın gıcırtısını andmyordu. Ama bir numaralı inek su smuştu. Paul endi şeyle, acaba 
zavallı hayvanın memesi mi patladı, diye dü şündü. Đnek kan kaybından öldü mü? 
Bir an gözlerinin önünde süt ve kandan olu şan bir gölcü ğün ortasında yatan ölü 
ine ği canlandırmaya çalı ştı. Sonra, "Ahmaklık etme," dedi. " Đneklet o biçim 
ölmezler..." Ama sesinde yine de kararsızlık vardı.  Đneklerin öyle ölüp 
ölmediklerini bilmiyordu aslında. Ayrıca asıl sorun  inek de ğildi. 
Bütün o süslü fikirlerden bir tek sonuç çıkıyor. Ka dını uzaktan öldürmek 
istiyorsun. Annie'nin kanlarının eline bula şmasını istemiyorsun. Sen, kalın bir 
bifte ğe bayılan ama mezbahada bir saat bile kalmaya dayan amayan birine 
benziyorsun. Ama dinle, Paulie. Şunu iyice kafana sok: Ba şka zaman olmasa bile 



hayatının şu noktasında gerçe ği oldu ğu gibi kabul etmelisin. Öyle süslü, 
aynntılı planlan bırak. Tamam mı? 
Tamam. 
Paul tekerlekli sandalyeyle mutfa ğa gitti. Bıçaklan buluncaya kadar çekmeleri 
arka arkaya açtı. En uzun bir kasap bıça ğını seçerek odasına döndü. Bir ara 
duraklayıp kapının çerçevesindeki dingil kapaklannı n izlerini sildi. Ama gidip 
gelirken bıraktı ğı izler gitgide daha belirginle şiyordu. 
Önemli de ğil. Daha önce onlan fark etmedi. Daha sonra da fark -etmez. 
Paul bıça ğı komodinin üzerine bırakarak yata ğa tırmandı. Sonra bıça ğı alıp 
yata ğın altına itti. Annie geri döndü ğünde ondan bir bardak güzel, so ğuk su 
isteyece ğim. Bana su içirmek için üzerime do ğru e ğildi ği zaman bıça ğı gırtla ğına 
saplayaca ğım. 
Bu süslü, aynntılı bir plan de ğil. 
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Paul gözlerini kapatarak uykuya daldı. Cip sabaha k ar şı dörtte sessizce geldi ği 
zaman da duymadı. Annie hem motoru kapatmı ştı, hem de farlan söndürmü ştü. Paul 
enjeksiyonun i ğnesi koluna ba-tıncaya kadar hiçbir şey hissetmedi. Sonra 
birdenbire uyandı. 
21 
Paul önce romanıyla ilgili bir rüya gördü ğünü sandı. Bu karanlık... Bourka An 
Tannçasının ta ştan yapılmı ş dev kafasının arkasındaki ma ğaralann karanlı ğıydı. O 
hafif acıya da annın i ğnesi neden olmu ştu... 
"Paul?" 
Yazar anlamsız bir şeyler mınldandı. Sadece, "Rüyamdaki ses," demeye ça lı şmıştı. 
"Yakamı bırak... Defol..." 
"Paul!" 
Bu sesi rüyasında duymuyordu. Annie'nin sesiydi bu.  
Paul kendini zorlayarak gözlerini açtı. Evet, Annie  yanındaydı. Bir an müthi ş 
bir pani ğe kapıldı. Sonra bu duygu yava ş yava ş kayboldu. 
"Kahretsin! Ne oluyor..." 
Aklı iyice kan şmıştı. Annie orada, gölgelerin arasında duruyordu. San ki hiç 
gitmemi şti. O yün eteklerinden birini ve eski bir hırka giy mişti. Paul kadının 
elindeki enjektörü gördü ğü zaman rüyasında onu annın sokmadı ğını anladı. Annie 
ona i ğne yapmı ştı. Aman ne olacak, diye dü şündü. Đkisi de aynı kapıya çıkmaz mı? 
Tannça beni yakaladı. Ama o... 
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O panik yeniden şiddetlendi, sonra tekrar etkisini kaybetti. Paul sa dece biraz 
hayret ve entelektüel bir merak duydu. Annie nerede n gelmi şti? Ve neden bu 
saatte? Paul ellerini kaldırmaya çalı ştıy-g sa da pek yapamadı. Elleri hafifçe 
kalktı. Sadece biraz. Sanki onla-l ra görünmeyen a ğırlıklar asılmı ştı. Elleri 
yeniden yata ğa dü ştü. 
Bana ne i ğnesi yaptıysa yaptı. Önemli de ğil. Bu durum bir kitabın son sayfasına 
yazdı ğına benziyordu. SON. 
Bu dü şünce onda korku uyandırmadı. Onun yerine sakin bir rahatlık duydu. 
Hiç olmazsa bu i şi şefkatle yapmaya çalı ştı... Ve... 
Annie, "Ah, uyandın mı?" dedi ve sonra da beceriksi zce bir cilveyle ekledi. 
"Seni görüyorum, Paul... Şu mavi gözlerini. Sana mavi.gözlerinin pek güzel 
oldu ğunu hiç söyledim mi? Ama herhalde ba şka kadınlar söylemi şlerdir. Benden 
daha güzel, sevgi konusunda daha cüretli davranabil en kadınlar." 
Geriye dönmü ş. Gece karanlı ğında sinsice dönmü ş. Beni öldürüyor. Enjeksiyon ya 
da arının i ğnesi hiçbir şeyi de ği ştirmez. Yata ğın altına sakladı ğım bıçak da bir 
i şe yaramadı. Ben artık sadece Annie'nin kurbanlar li stesindeki son sayıyım... 
Đğnenin uyu şturucu rahatlı ğı bütün vücuduna yayılırken adeta ne şeyle, ben ne 
berbat bir Şehrazat'mı şım, diye dü şündü. 
Biraz sonra uykuya dalaca ğını sanıyordu. Daha kesin uyku olacaktı bu. Son uyk u. 
Ama öyle olmadı hiç. Kadının enjektörü etekli ğinin cebine soktu ğunu gördü... 
Sonra yata ğın kenarına oturdu. Ama her zamanki yerine de ğil. Karyolanın 
ayakucunu seçmi şti. Bir şey kontrol etmek istiyormu ş gibi yere e ğildi ği zaman 



Paul bir an onun geni ş ve güçlü sırtını gördü. Sonra bir tahtanın takırtı sını 
duydu. Bunu madeni bir şakırtı izledi. Sonra da sallamayla ilgili bir ses. Paul 
bunu daha önce de bir yerde i şitmi şti. Bir saniye sonra durumu anladı. 
"Kibritleri al, Paul." 
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Mutfak kibritleri. Paul, Annie'nin yata ğın ayakucuna ba şka ne koydu ğunu 
bilmiyordu. Ama orada bir kutu kibrit oldu ğundan emindi. 
Annie ona dönerek yine gülümsedi. Ne olursa olsun, kıyamet gününü anımsatan 
depresyonu geçmi şti. Genç bir kıza yakı şacak hareketle bir buklesini geriye 
itti. Bu hareketi yan parlak pis saçlarına hiç uymu yordu. 
Yan parlak pis saçları, ah o ğlum, bunu hatırlamalısın, hiç de fena de ğil, vay 
vay vay, iyice dalgaya dü ştüm... Bütün geçmi ş bunun uvertürüydü. Hey bebek, bu 
uyu şturucu çok sert, oh kahretsin, ba şım dönüyor ama iki kilometre 
yüksekli ğindeki dalganın üzerinde Rolls'la denize açılıyorum ... 
Annie, "Önce hangisini duymak istersin, Paul?" diye  sordu. " Đyi haberi mi, yoksa 
kötüsünü mü?" 
"Önce iyi haberi..." Paul aptal aptal sırıtmayı ba şardı. "Kötü haber şu de ğil 
mi? Sonunda geldik. SONA! Herhalde romanı pek be ğenmedin. Yazık... Ben elimden 
geleni yaptım. Hatta pek güzel de ilerliyordu. Hatt a... Yani hızlanıyordum..." 
Kadın yazara sitemle baktı. "Romanı çok seviyorum, Paul. Bunu sana açıkladım. 
Ben hiç yalan söylemem. Romana öyle bayılıyorum ki,  artık tamamlandıkça di ğer 
bölümleri okumayaca ğım. Seni N'leri kendin doldurman için zorladım. Üzg ünüm... 
Ama bu... bu birini gözetlemekten farksız olacaktı. " 
Paul'ün aptalca gülümseyi şi büsbütün, yayıldı. Yakında dudaklarımın iki yanı 
ensemde birle şecek, diye dü şündü. Orada bir fi-yonkla birbirine ba ğlanacak. Ve 
şu zavallı kafacı ğımın tepesi yere yuvarlanacak. Belki de karyolanın yanındaki 
örde ğin içine dü şecek... Ama Paul'ün kafasının uyu şturucunun henüz eri şmedi ği 
derinliklerinde alarm zilleri çalıyordu. Annie roma na bayılıyormu ş. 
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Yani beni öldürmek niyetinde de ğil. Neler hazırlıyorsa, bunun beni öldürmekle 
bir ilgisi yok. Ve e ğer yanılmıyorsam, Annie Wilkes j iyice çıldırmı ş artık. Bu 
da benim için ölümden de kötü bir şeyler hazırladı ğı anlamına geliyor... 
Şimdi odadaki ı şık Paul'e bulanık gelmiyordu. Harikaydı bu. Çok saf , çok 
sevimliydi. Bu kur şuni ı şı ğın u ğursuz bir çekicili ği ' vardı. Paul da ğ 
tepelerindeki göllerin kıyısında, kur şuni sislerin arasında yan görülen tek 
bacaklı vinçlerin bu ı şıkta sessizce beklediklerini görüyordu. Orman peril eri 
yine bu ı şıkta yeni yapraklanmı ş sarma şıkların altından çıkarak çalı şmaya 
gidiyorlardı... 
Paul, iyice kafayı buldun, ahbap, diye dü şünerek kıkır kıkır güldü. 
Annie de gülümsedi ona. " Đyi habere gelelim. Araban ortadan kalkmı ş. Açıkçası 
araban yüzünden çok endi şeleniyordum, Paul. Böyle bir fırtınanın onu 
yuvarlayaca ğını sanıyordum ama yine de bunun yeterli olmaması i htimali vardı. 
Bahar selleri o Pomeroy denilen pisli ği sürükleyip götürmü ştü. Ama araba 
insanlardan çok daha a ğırdır. Öyle de ğil mi? Onun gibi pislik dolu bir heriften 
bile. Ama hem fırtına, hem de eriyen kar sulannın e tkisi görüldü. Araban yok 
oldu. Đşte iyi haberim bu."                                                    
,] 
"Ne?..." Paul kafasının derinliklerinde tekrar alar m zilleri çal- [ di. 
Pomeroy... Bu adı biliyor ama nerede duydu ğunu çıkaramıyor- ; du. Sonra durumu 
kavradı. Kendi kendine, artık ölüp gitmi ş olan i ulu Andrew Pomeroy, dedi. New 
York eyaletinin Cold Stream Har- ; bour kentinden. Onu Grider Parkında buldular. 
Orası neresiyse... 
Kadın onun çok iyi bildi ği o ukala sesiyle, "Paul!" diye ba ğırdı. "Sanki hiçbir 
şeyden haberin yokmu ş gibi davranman yersiz. Andrew Pomeroy'un kim oldu ğunu 
bildi ğinden eminim. Çünkü albümüme baktı ğını biliyorum. Galiba ona bakaca ğını da 
umuyor- 
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dum. Yoksa onu ortada bırakmazdım. Öyle de ğil mi? Ama emin ol-iak istedim. Ben 
her konuda ihtiyatlı davranırım. Ve gerçekten de bü mdeki ipliklerin kopmu ş 
oldu ğunu gördüm." 
Paul güç duyulacak bir sesle, " Đplikler..." dedi. 
"Ah, evet. Bir yerde, birilerini çekmecelerini karı ştırıp karı ştırmadıklarını 
anlamak için bir yöntem uygulanabilece ğini okumu ştum. Çekmecelerden birine ince 
bir iplik geriyorum. Daha sonra gelip ipli ğin kopmu ş oldu ğunu gördü ğün zaman... 
Canım, bu yöntemi sen de biliyorsun. Öyle de ğil mi? Đpli ğin kopması birinin 
eşyalannı karı ştırdı ğını gösteriyordu. Görüyorsun ya, ne kadar kolay." 
"Evet, Annie." Paul kadını dinliyordu ama asıl iste di ği bu harika ı şıkta 
kendisini bırakıvermekti. 
Annie ayakucundaki şey her neyse, onu kontrol etmek için tekrar e ğildi. Paul 
yine o hafif sesi duydu. Klank klank. Sanki bir tah ta bir madene çarpıyordu. 
Kadın ona döndü ve dalgın dalgın saçlarını geriye i tti. 
" Đşte, albümüme de öyle yaptım. Ama aslında iplik kull anmadım. Ba şımdan saç 
telleri koparmadım, albümün yanlanna yerle ştirdim. Bu sabah çok erken saatte 
seni uyandırmamak için bir farecik gibi sessizce ge ldim. Ve saç tellerinin 
kopmuş oldu ğunu gördüm. Tabii albümüme baktı ğını anladım." Duraklayarak 
gülümsedi. Annie için çok sevimli bir gülümseme say ılırdı bu. Ama bu 
gülümseyi şte Paul'ün anlayamadı ğı kötü bir şey de vardı. "Tabii buna şaşmadım, 
Paul. Odandan çıktı ğını biliyordum. Đşte kötü haber de bu. Bunu uzun, çok uzun 
bir süre önce anladım." 
Paul, herhalde öfkelenmem ve üzülmem gerekiyor, diy e dü şündü. Demek ki, hemen 
daha ba şlangıçta durumu anlamı ş... Ama ancak o rahat sersemli ği duyuyor ve sanki 
uçuyordu. Kadının söz- 
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leri güçlenmeye ba şlayan şahane gündüz ı şı ğı kadar önemli sayılmazdı. 
Annie ciddi ciddi konuya dönen bir insan tavrıyla, "Ama," dedi. "Senin arabandan 
söz ediyorduk. Di şli lastiklerim var benim. Da ğdaki yerimde de kar zincirlerim. 
Dün ö ğleden sonra kendimi çok daha iyi hissettim. Orada z amanımın ço ğunu 
dizlerimin üzerinde geçirdim. Durmadan dua ederek. Ve sonra, ço ğu zaman oldu ğu 
gibi cevap geldi. Her zamanki kadar basitti bu. Tan nna dua etti ğin zaman sana 
bunun bin katı kar şılık verir, Paul. Böylece zincirleri takarak buraya  a ğır a ğır 
indim. Bu kolay olmadı. Di şli tekerleklere ve zincire ra ğmen yine de kaza 
geçirebilece ğimin farkındaydım. O virajlı da ğ yollannda 'önemsiz bir kaza' diye 
bir şey olamayaca ğını da biliyordum. Ama endi şeli de ğildim. Çünkü Tann böyle 
istemi şti, o yüzden güvendeydim." 
Paul bo ğuk bir sesle, "Yüceltici bir dü şünce bu, Annie," dedi. 
Kadın çabucak ona baktı. Bir an şaşırmı ş, gözleri şüpheyle kısılmı ştı. Sonra da 
rahatlayarak gülümsedi. Usulca, "Sana bir hediyem v ar, Paul," diye mınldandı. 
Paul, Annie'den herhangi bir hediye istedi ğinden pek emin de ğildi. Ama daha 
bunun ne oldu ğunu sormadan kadın konu şmasını sürdürdü. "Yollar iyice buz 
tutmu ştu. Đki kez az kalsın yoldan çıkıyordum... Đkincisinde Đhtiyar Bessie fı-
nldak gibi döndü ama o arada yoku ştan inmeyi sürdürdü." Annie ne şeyle bir 
kahkaha attı. "Sonra kum dökmeye çıkmı ş olan Eusta-ce'lı adamlar beni 
kurtardılar." 
Paul, "Ya şasın Eustace'lı adamlar!" dedi ama sözcükleri ezip büzdü. "Yosun 
Ustusl admılar..." gibi bir şeyler çıktı a ğzından. 
"Son zorlukla da bölge karayoluna üç kilometre kala  kar şıla ştım. Bildi ğin gibi 
bu 9 numaralı karayolu. Kaza geçirdi ğin sırada izledi ğin yol. Oraya çok bol kum 
dökmüşlerdi. Kaza geçirdi ğin yerde 
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durarak arabanı görmeye çalı ştım. Onu bulursam ne yapmam gerekece ğini 
biliyordum. Çünkü o araba bazı sorular sorulmasına yol açabilirdi. Ve ilk i ş 
beni sorguya çekerlerdi. Bunun nedenini de biliyors un." 
Paul, bu bakımdan senden çok öndeyim, Annie, diye d üşündü. Ben bütün bu 
senaryoyu üç hafta önce inceledim. 
"Seni buraya getirmemin nedenlerinden biri, bana ol ayın rastlantıdan da öte bir 
şey gibi gözükmesiydi... Sanki bu i şde Tannnın parma ğı vardı." 



Paul, "Hangi i şde, Annie?" demeyi ba şardı. 
Kadın, "Arabanla, o Pomeroy denilen a şağılık köpe ği ba şımdan attı ğım yerde kaza 
yaptın, Paul," diye açıkladı. " Şu ressam oldu ğunu söyleyen solucanı ortadan 
kaldırdı ğım noktada." Elini Po-meroy'u a şağı gördü ğünü belirten bir tavırla 
salladı. Ayaklannı oynattı. Aya ğı bir şeye çarpmı ştı. Yine o tahta takırtısı 
duyuldu. 
"Pomeroy'u Estes Parkından dönerken arabama aldım. Oraya seramik sergisine 
gitmi ştim. Küçük seramik biblolara bayılmm." 
"Bunu fark ettim." Paul'ün sesi yüzlerce ı şıkyılı öteden geliyordu. Kaptan Kirk! 
Eser altında bir ses geliyor, diye dü şünerek hafifçe güldü. Kafasının 
derinliklerindeki o yer, uyu şturucunun eri şemedi ği o nokta onu uyanyor, 
susmasını söylüyordu. Dilini tut! Ama bunun ne yara n vardı? Kadın her şeyi 
biliyordu. Tabii biliyor. Bo-urka Arı Tanrıçası her  şeyi bilir. 
Paul, "Özellikle o buz parçasının üzerinde oturan p enguen çok ho şuma gitti," 
dedi. 
"Te şekkür ederim, Paul... Çok şirin de ğil mi?" Annie bir an durdu. "Pomeroy 
otostop yapıyordu. Ressam oldu ğunu söyledi. Ama sonradan onun esrarke ş bir hippi 
oldu ğunu ö ğrendim. Pislikti o! Pislik! Estes Park lokantasında  da birkaç ay 
bula şıkçılık etmi şti. 
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Ona, 'Sidewinder'de bir evim var,' dedi ğim zaman, 'Bu ne rastlantı, diye 
bağırdı. 'Ben de oraya gidiyorum.' Sözümona New York't a-ki bir dergi ona i ş 
vermi şti. Eski otele giderek yıkıntıların resimlerini yap acaktı. Bu resimleri 
hazırlanan yazıyla birlikte basacaklardı. O eski ot el çok ünlüydü vaktiyle. 
Overlook adlı bir yer. On yıl önce yandı. Bekçi bin ayı tutu şturdu. Delinin 
biriydi o. Kentte herkes öyle söyledi. Ama neyse...  adam öldü... Pomeroy'un 
burada benimle kalmasına izin verdim. Onunla sevi ştik... Birbirimize â şıktık." 
Annie hem som etmi ş gibi duran, hem de hamurdan yapılmı şa benzeyen bembeyaz 
suratında alev alev yanan kara gözleriyle Paul'e ba ktı. Ve yazar, e ğer Pomeroy 
seninle sevi şmeyi ba şarabil-diyse, Annie, dedi kendi kendine. O zaman ge nç adam 
da oteli yakan bekçi kadar deliydi demektir. 
"Sonra ondan otelin resimlerini yapmasını istedikle rini anladım. Belki 
satabilirim, diye resim yapıp duruyordu. Hatta derg inin Overlook'la ilgili bir 
yazı dizisi hazırlandı ğından bile emin de ğildi. Ben bunu pek çabuk ö ğrendim! 
Ondan sonra da usulca Pomeroy'un resim defterine ba ktım. Bunu yapmaya hakkım 
oldu ğuna inanıyordum. Ne de olsa benim yemeklerimi yiyor , benim yata ğımda 
yatıyordu. Biliyor musun, o defterin içinde sadece sekiz ya da dokuz resim 
vardı. Ve hepsi de berbattı!" 
Kadının yüzü kın ş kın ş oldu. Bir an domuz taklidi yaparken-ki halini aldı . 
"Ben Pomeroy'dan daha güzel resimler yapabilirdim! Ben deftere bakarken o içeri 
girdi ve çok kızdı. Bana, 'Sinsice davranıyorsun!' diye ba ğırdı. Ben de, 'Kendi 
evimdeki şeylere bakmak sinsice davranmak sayılmaz,' dedim. ' Eğer sen ressamsan 
ben de Madam Curie'yim.' O zaman kahkahalarla gülme ye ba şladı. Bana gülüyordu! 
Bana! Ben de... ben de..." 
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"Sen de onu öldürdün." Paul'ün hafif sesi asırlık b ir ihtiyann-kine benziyordu. 
Annie gözlerini duvara dikerek endi şeyle gülümsedi. " Şey... galiba öyle bir şey 
oldu. Bunu pek iyi hatırlamıyorum. O öldükten sonra ... bak burası çok iyi 
aklımda kalmı ş. O öldükten sonra onu götürüp yıkadım." 
Paul kadına bakakaldı. Sıcak ve yo ğun bir korku duyuyor, midesi bulanıyordu. 
Gözlerinin önünde o sahne belirmi şti. Pame-roy'un çıplak cesedi banyodaki 
küvette yüzüyordu. Pi şmemiş, iri bir hamur parçası gibi. Genç adamın boynu 
eğilmi ş, kafası porselene dayanmı ştı. Camla şmış gözleri tavana dikiliydi. 
"Pomeroy'u öldürmek zorundaydım." Annie'nin dudakla rı gerildi ve di şleri 
gözüktü. "Herhalde sen polisin bir iplik parçası ya  da birinin tırnaklannın 
altındaki toz ya da saçındaki toprak zerrelerinin y ardımıyla neler 
başarabilece ğini biliyorsun! Hiçbir şeyden haberim yok! Ama ben hayatım boyunca 
hastanelerde çalı ştım. Ve ben biliyorum! Fo-ren-sic denilen şeyden haberim var." 



Patenti sadece Annie Wilkes da olan o sinir krizler inden birini geçirmeye 
hazırlanıyordu. Paul biraz çabalaması ve onu geçici  olarak yatı ştıracak bir 
şeyler bulup söylemesi gerekti ğini biliyordu. Ama a ğzı uyu şmuştu sanki, bir i şe 
yaramıyordu. 
"Hepsi de benim pe şimdeler! Bana kötülük etmek istiyorlar! Hepsi de! D urumu 
nasıl oldu ğunu anlatmaya çalı şsaydım beni dinlerler miydi dersin? Böyle mi 
düşünüyorsun? Böyle mi? Böyle mi? Ah, ne münasebet! He rhalde Pomero'ya 
sulandı ğımı iddia ederlerdi. Onun bana yüz vermedi ğini ve o yüzden onu 
öldürdü ğümü söylerlerdi. Böyle çılgınca laflar ederlerdi i şte! Đşte! Evet, 
mutlaka bu tür bir iddiada bulunurlardı." 
Paul içinden, Annie, ne var biliyor musun, dedi. Bi liyor musun? Galiba bu 
sözlerin aslında gerçe ğe daha yakındı... 
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"Bu civardaki pislikler ba şımı derde sokmak, şerefimi lekelemek için her şeyi 
söylerler." 
Annie sustu. Kesik kesik solumuyordu ama yine de hı zla, derin derin nefes 
alıyordu. Dik dik Paul'e baktı. "Cesaretin varsa bu nun aksini iddia et," der 
gibi "O cüreti bir göster!" 
Sonra kendine biraz hakim oldu ve daha sakin bir ta vırla konu şmasını sürdürdü. 
"Onu... şey... ondan geri kalanını yıkadım... Giysilerini de . Dı şarıda kar 
yağıyordu. Yılın ilk gerçek kan. Ertesi gün karın kalı nlı ğı otuz santimi 
bulaca ğını söylüyorlardı. Pome-roy'un e şyalarını plastik bir torbaya koydum. 
Ölüsünü de çar şafa sardım. Onları karanlık bastıktan sonra dokuz n umaralı 
karayolundaki heyelan yerine götürdüm. Senin araban ın yuvarlandı ğı yerden iki 
kilometre kadar a şağıya indim. Yürüyerek. Ormana girinceye kadar yürüdü m. Her 
şeyi oraya attım. Herhalde o a şağılık köpe ği sakladı ğımı sanıyorsun. Ama 
saklamadım. Kann üzerini örtece ğini biliyordum. Ölüyü çay yata ğında bırakırsam, 
bahar sellerinin onu sürükleyeceklerinden emindim. Ve gerçekten de öyle oldu. 
Ama doğrusu onun kadar uzaklara sürüklenece ği aklıma gelmedi. Biliyor musun, 
Pomeroy'un cesedini tam bir yıl sonra buldular. Yan i öldükten bir yıl sonra. 
Hemen hemen kırk kilometre ötede. Aslında o kadar u zaklara gitmesini istemezdim. 
Çünkü Grider Parkında her zaman yürüyü ş yapanlar ve ku ş meraklıları oluyor. Bu 
civardaki ormanlara pek kimse girmiyor." 
Annie gülümsedi. 
" Đşte araban da şimdi orada, Paul. Dokuz numaralı karayoluyla Grider  Parkı 
arasında bir yerde. A ğaçlann arasında. Araba oldukça uzakta oldu ğu için onu 
yoldan görmeleri imkânsız. Đhtiyar Bes-sie'nin bir yanında güçlü bir projektör 
var. Ama a şağısı bombo ş. A ğaçlı ğa kadar hiçbir şey yok. Tabii sular biraz 
çekildikten sonra 
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yürüyerek gitmem ve durumu kontrol etmem gerekecek.  Ama artık güvende oldu ğumdan 
hemen hemen eminim. Đki yıl ya da be ş veya yedi yıl sonra bir avcı arabanı 
bulacak. Otomobilin her tarafı paslanmı ş, kanepelerin içine de sincaplar yuva 
yapmı ş olacak. Ama sen o zamana kadar kitabımı bitirecek ve New York'a gitmi ş 
olacaksın. Ya da Los Angeles'a. Veya gitmek istedi ğin bir yere. Ben de burada 
yine sakin hayatıma devam edece ğim. Belki seninle bazen mek-tupla şaca ğız da." 
Tatlı tatlı gülümsedi. Gökyüzünde güzel bir şato gören bir kadının 
gülümsemesiydi bu. Sonra gülümseme kayboldu ve kadı n birden ciddile şti. 
"Sonra buraya döndüm. Ve yol boyunca uzun uzun dü şündüm. Bunu yapmak 
zorundaydım. Çünkü arabanın ortadan kalkması artık burada istedi ğin kadar 
kalabilece ğin anlamına geliyordu. Romanımı gerçekten bitirebil ecektin. Daha önce 
bunu ba şarabilece ğinden pek emin de ğildim. Yani her zaman. Bunu sana hiçbir 
zaman söylemedim. Seni üzmek istemiyordum. Evet, bi r neden seni üzmek 
istemememdi. Çünkü o zaman do ğru dürüst yazamayaca ğını biliyordum. Bu sözlerim 
çok so ğuk kaçtı ama aslında duygulanm hiç de öyle de ğildi, hayatım. Anlayaca ğın, 
ben önce senin o harika hikâyeleri yaratan tarafını  sevmeye ba şladım. Çünkü 
elimde sadece bu yanın vardı. Geri kalanım tanımıyo rdum. Ve o yanının pek kötü 
olabilece ğini de dü şünüyordum. Bildi ğin gibi ben aptal de ğilim. Şu 'ünlü' diye 
tanımlanan yazarlardan bazılarının hayat hikâyeleri ni de okudum. Ço ğunun kötü 



insanlar olduklannı biliyordum. F. Scott Fitzgerald , Ernest Hemingway ve şu 
Missisipi'li kabasaba adam... Faulkner mi ne... onl ar Pulitzer Kitap Ödülünü 
kazanmı ş olabilirler. Ama hepsi de ayya ş serserilermi ş. Di ğerleri de 
yazmadıkları zaman içki içer, fahi şelerle dü şer kalkarmı ş. Uyu şturucu alır ve 
Tanrı bilir 
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daha ne kötü şeyler yaparlarmı ş. Ama sen onlar gibi de ğilsin. Ve ben zamanla 
Paul Sheldon'un geri kalan yanını da tanıdım. Bunu söylememin sence bir 
sakıncası olmadı ğını umanm, ben onun geri kalanını da sevdim." 
Paul tepesinde sallandı ğı altın gibi ı şıklı dalganın yukansın-dan, "Te şekkür 
ederim, Annie," dedi. Sonra da için için ekledi. Am a belki de beni yanlı ş 
tanıdın. Yani... bir erke ği ba ştan çıkarabilecek şeylerin hiçbiri yoktu burada. 
Đnsanın bacaklan kınkken bar bar dola şması imkânsız, Annie. Uyu şturucu almaya 
gelince... Bu i şi Bourka An Tannçası benim için yapıyor. 
Kadın sözlerine devam etti. "Ama burada kalmak iste yecek miydin? Đşte bu soruyu 
kendi kendime sormak zorundaydım. Tabii kendimi kan dırmak istiyordum ama aslında 
bu sorunun cevabını da biliyordum. Bunu, kapının çe rçevesindeki o lekeleri 
görmeden önce anlamı ştım bile." 
Annie kapıyı i şaret etti. Paul onun lekeleri daha ilk gün gördü ğünden eminim, 
diye dü şündü. Kendini kandırmak mı? Sen bunu yapamazsın, An nie. Hiçbir zaman. 
Ama ben kendimi kandmyor-dum. Bu da ikimize yeterdi ... 
" Đlk gitti ğim günü hatırlıyor musun? Hani kâ ğıt yüzünden gülünç bir kavga 
etmi ştik." 
"Evet, Annie." 
"Sen ilk kez o gün odadan çıktın, de ğil mi?" 
"Evet." Đnkâr etmenin bir yaran olmayacaktı. 
"Tabii. Kapsülleri istiyordun. Đlacı içebilmek için elinden gelen her şeyi 
yapaca ğını bilmeliydim. Ama öfkelendi ğim zaman... biliyorsun..." Annie kıkır 
kıkır güldü. Gelgelelim Paul ona katılmadı. Hatta g üjiümsemedi bile. Spor 
spikerinin durmadan kafasının 
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içinde konu ştu ğu, sancıyla kıvrandı ğı o sonsuz dakikalan hâlâ unutmamı ş, 
etkisinden henüz kurtulamamı ştı. 
Evet, ne durumda oldu ğunu biliyorum, diye dü şündü. Hiç de "cici" olmuyorsun o 
zaman. 
"Önce pek emin olamadım. Ah, oturma odasındaki küçü k masada duran biblolann 
yerlerinden biraz oynamı ş olduklanm fark ettim. Ama, ben yapmı ş olabilirim, diye 
düşündüm. Bazen çok şeyi unutuyorum. Zaman zaman yani... Sonra aklıma se nin 
odandan çıkmı ş olabilece ğin geldi. Ama kendi kendime, imkânsız, dedim. Yaras ı 
çok a ğır. Aynca kapıyı da üstünden kilitledim. Anahtann h âlâ etekli ğimin cebinde 
olup olmadı ğına baktım. Cebimdeydi. Sonra sandalyende oturdu ğunu hatırladım. 
Onun için belki de... Đnsan on yıl hem şirelik yaptıktan sonra bir şeyi çok iyi 
öğreniyor. Belki, diye dü şündüğü şeyleri kontrol etmesi gerekti ğini. Onun için 
bu kattaki banyoya koydu ğum eşyalara baktım. Bunlann ço ğu çalı ştı ğım sıralarda 
eve getirdi ğim e şantiyonlardı. Hastanelerde dökülüp saçılan malzemey i bir 
görmelisin, Paul! Onun için ben de zaman zaman birk aç... hap aldım. Ek olarak 
yani... Bunu yalnız benim yaptı ğımı da sanma. Ama morfin bazlı ilaçlan almaya 
her zaman dikkat ettim. Onlan kilit altıda tutarlar . Şi şeleri sayarlar. Her şeyi 
kaybederler. Ve bir hem şirenin... şey... ilaç a şırdı ğından ku şkulandıklan zaman 
onu göz hapsine alırlar. Bu i şi 'ilaç a şırmak' diye tanımlarlar... Ne diyordum? 
Ha, evet, kadını gözetlemeye ba şlarlar. Ve sonra... güüüm!" Annie elini hızla 
aşağıya do ğru indirdi. "Onu kovarlar. Ve böyle i şlere bula şan kızlann ço ğu bir 
daha hem şirelik yapamaz. Ama ben böyle bir hata yapmayacak k adar akıllıydım. 
Banyodaki o ilaç kutu-lannın durumu oturma odasında ki biblolannkinden farksızdı. 
Kutu-lardaki şeylerin biraz kan ştınlmı ş oldu ğunu dü şündüm. Dipteki bir kutu en 
üste çıkmı ş gibi geldi. Ama yine de emin de ğildim. Bunu 
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ben yapmı ş olabilirdim. Şey... dalgınlı ğım sırasında... iki gün sonra ak şamüzeri 
sana ilacını vermeye geldim. O olayın üzerinde durm aya karar vermi ştim. Sen ö ğle 
uykusundan hâlâ kalkmamı ştın. Kapının tokma ğını çevirmeye çalı ştım ama dönmedi. 
Sanki kapı kilitliydi. Sonra tokmak döndü ve kilitt e bir şeyin şıkırdadı ğını 
duydum. O sırada sen yatakta kımıldadın. Ben de her  zamanki gibi sana 
kapsüllerini verdim. Hiçbir şeyden şüphelenmiyormu şum gibi. Bu bakımdan çok 
ustayımdır, Paul. Sonra romanını yazabilmen için sa ndalyeye geçmene yardım 
ettim. Bunu yaparken kendimi Şam yolunda ilerleyen Aziz Paul gibi hissettim. 
Gözlerim açılmı ştı. Renginin baya ğı yerine gelmi ş oldu ğunu fark ettim. 
Bacaklannı oynattı ğım gördüm. Pek az hareket ettirebiliyordun, ama yin e de 
oynatabiliyordun. Kollann da tekrar güçlenmeye ba şlıyordu... O zaman sa ğlı ğına 
kavu şmak üzere oldu ğunu anladım. Dı şardan biri durumdan şüphelen-mese bile, diye 
düşündüm. Paul ba şıma bir dert açabilir. Sana baktı-ım ve 'sır saklam akta usta 
olan tek insan ben de ğilim belki de,' dedim kendi kendime. O gece sana da ha 
etkili bir ilaç verdim. Biri karyolanın altında bom ba patlatsa yine de 
uyanmayacaktın. Đyice sızdı ğını anladıktan sonra mahzendeki raftan küçük alet 
çantamı aldım. Ön kapının kilidini çıkardım. Ve bak , ne buldum!" 
Kadın erkek gömle ğine benzeyen bluzunun cebinden küçük ve koyu renk b ir şey 
çıkardı, Paul'ün uyu şuk eline sıkı ştırdı. Yazar bunu yüzüne yakla ştırarak şaşkın 
şaşkın baktı. Saç pensinin kıvnl-mı ş ve e ğilmi ş parçasıydı. 
Paul kıkır kıkır gülmeye ba şladı. Elinde de ğildi. 
"Bu kadar komik olan nedir, Paul?" 
"Vergi borcunu ödemeye gitti ğin gün. O kapıyı tekrar açmam gerekti. Tekerlekli 
sandalye kapıya göre biraz büyüktü. Kara lekeler bı raktı. Onları silmek 
istedim." 
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"Ben görmeyeyim diye mi?" 
"Evet. Ama sen çoktan görmü şsün. Öyle de ğil mi?" 
"Saç tokalarımdan birini kilitte bulduktan sonra mı ?" Annie gülümsedi. "Ah, 
hayatım, hiç görmez olur muyum?" 
Paul ba şını salladı, şimdi katıla katıla gülüyordu. Gözlerinden ya şlar akmaya 
başlamı ştı. Bütün o çabalan... Endi şeleri... Bo şunay-dı. Bu ona nefis ve gülünç 
geliyordu. 
Sonra, "O pens parçasının beni engelleyece ğini sanıyordum," dedi. "Ama öyle 
olmadı. Hatta tıkırdadı ğmı bile duymadım. Me ğer bunun iyi bir nedeni varmı ş. 
Öyle de ğil mi? Ne de şakacısın." 
"Evet." Kadın pis pis güldü. "Çok şakacıyım." Ayaklarını oynattı ve Paul yine o 
tahtanın çıkardı ğı o bo ğuk gürültüyü duydu. 
22 
"Odadan hepsi kaç kez çıktın?" 
Paul bıça ğı hatırladı. Ah, Tamım o bıçak... 
Sonra, " Đki," dedi. "Hayır. Bir dakika. Dün ak şamüzeri be şe do ğru yine çıktım. 
Sürahimi doldurmak için." Bu do ğruydu. Sürahiyi gerçekten doldurmu ştu. Ama 
kadına o üçüncü çıkı şının gerçek amacını açıklamamı ştı. Asıl neden yata ğın 
altında gizliydi. Prenses ve yata ğın Altındaki Bezelye Tanesi masalı. Paulie ve 
Đri Bıçak hikâyesi. "Su almak için çıkı şımı da sayarsak... üç kez." 
"Doğruyu söyle, Paul." 
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"Sadece üç kez. Yemin ederim. Ve bunu kaçmak için d e yapmadım. Tann a şkına! 
Burada bir roman yazıyorum. Belki bunun farkında de ğilsin." 
"Tamının adını bo ş yere a ğzına alma, Paul." 
"Benim adımı bu biçimde söylemekten vazgeçersen bel ki ben de öyle yapanm. 
Birinci defa öyle sancım vardı ki, bana biri bacak- lanmı dizlerime kadar 
cehennem ate şine sokmu ş gibi geliyordu. Ve biri bunu yapmı ştı. Sen, Annie." 
"Kes sesini, Paul!" 
Kadına aldırmayarak konu şmasını sürdürdü. " Đkinci sefer yiyecek bir şeyler 
bulmaya çalı ştım. Ve uzun süre dönmemen ihtimali oldu ğu için de yedek besin 
aldım. Sonra susadım. Hepsi o kadar. Ortada müthi ş bir komplo yok." 



"Herhalde telefon etmeye kalkı şmadın. Kapılardaki kilitlere de bakmadın. Çünkü 
çok cici bir çocuksun." 
"Telefonu tabii denedim... Kilitlere tabii baktım.. . Tabii kapılar ardına kadar 
açık da olsaydı o çamur deryasında fazla ilerleyeme zdim." Uyu şturucu dalga 
dalga, gitgide daha fazla etkiliyordu. Şimdi kadının a ğzını kapatıp gitmesini 
istiyordu. Annie ona gerçe ği a ğzından kaçırmasına neden olacak kadar fazla ilaç 
vermi şti. Đleride bunun bedelini ödeyece ğinden korkuyordu. Ama önce uyumak 
istiyordu. 
"Odadan kaç kez çıktın?" 
"Söyledim ya..." 
"Kaç kez?" Annie'nin sesi yükselmeye ba şlıyordu. "Do ğruyu söyle!" 
"Söylüyorum! Üç kez!" "Kahretsin, kaç kez?" 
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Paul, kadının i ğneyle verdi ği fazla dozda uyu şturucuya ra ğmen korkmaya ba şladı. 
Bana bir şey yaparsa bile canımı fazla yakmaz, diye dü şündü. Çünkü kitabı 
bitirmemi istiyor... Bunu kendisi söyledi. 
"Sanki aptalmı şım gibi davranıyorsun, Paul!" Yazar kadının cildini n çok parlak 
oldu ğunu fark etti. Ta şın üzerine gerilmi ş plasti ğe benziyordu derisi. Sanki 
cildinde hiç gözenek yoktu. 
"Annie, yemin ederim..." 
"Ah, yalancılar rahatlıkla yemin ederler! Yalancıla r yemin etmeye bayılırlar! 
Pekâlâ, bana aptalmı şım gibi davran bakalım. Çok güzel. Aferin sana. Hiç  de 
akılsız olmayan bir kadına gerizekâlıy-mı ş gibi davranırsan, her seferinde 
sava şı o kazanır. Şimdi beni dinle, Paul... Bu evin çok yerine saç tel leri 
koydum. Daha sonra baktı ğımda ço ğunun kopmu ş oldu ğunu gördüm. Ya kopmu ş ya da 
kaybolup gitmi şti. Yalnız albümdeki de ğil. Holdeki de. Yukanda şifon-yerimin 
çekmesindeki de... Sundurmadaki de. Hepsi de, hepsi  de!" 
Paul, "Annie," demek istedi. "O kapıda sürüyle kili t var. Sundurmaya nasıl 
girmi ş olabilirim?" 
Ama kadın konu şmasına izin verdirmeyerek sözlerini sürdürdü. 
"Ve şimdi gözümün içine baka baka odadan sadece üç kez ç ıktı ğım söyle, Bay 
Uyanık! Ve ben de sana o zaman kimin aptallık etti ğini söyleyeyim." 
Paul, Annie'ye bakakaldı. Đyice sersemle şmiş olmasına ra ğmen yine de deh şete 
kapılmı ştı. Kadına nasıl cevap verece ğini bilemiyordu. O deliydi. Tam bir 
manyak... 
Sonra, "Annie," dedi. "Tann a şkına, ben yukan nasıl çıkabilirim?" 
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Kadın haykırdı. "Ah, ÇOK GÜZEL!" Sesi gıcırtılı bir  hal alıyordu. "HAR ĐKA! 
Birkaç gün önce buraya geldim. Tekerlekli sandalyey e tek ba şına oturmayı 
başarmı ştın. Onu yapabilen, yukarı da çıkabilir! Sürünerek yapabilir bunu!" 
Paul, "Öyle ya," dedi. "Kırık bacaklarımla parçalan mış dizimin üzerinde 
sürünürüm." 
Annie'nin yüzünde o kara ifade vardı yine. Çiçekli kırlann altında gizli olan 
kapkara uçurum. Annie Wilkes kaybolmu ş, onun yerini Bourka An Kraliçesi almı ştı. 
Kadın, "Bana kurnazlık etmeye kalkı şma, Paul," diye fısıldadı. 
"Eh, Annie, birimizden birinin zekice davranması ge rekiyor. Ve sen bunu pek 
başaramıyorsun. E ğer bir an durup dü şünür..." 
"Kaç kez?" 
"Üç." 
"Birinci sefer ilacı almak için." 
"Evet. Novril kapsüllerini." 
"Öyle." 
"Üçüncü kez de sürahiyi doldurmak için." 
"Evet, Annie. Ba şım öyle dönüyor ki..." 
"Bir kez ilaç, bir kez yiyecek ve bir kez de su içi n." 
"Evet, sana söyledim ya." Paul ba ğırmak istedi ama ancak bir karganinkine 
benzeyen hafif bir ses çıkarabildi. 
Kadın elini tekrar etekli ğinin cebine sokarak o kasap bıça ğını çıkardı. Bıça ğın 
keskin a ğzı gitgide parlakla şan sabah ı şı ğında pml-dıyordu. Annie birdenbire 



sola do ğru dönerek bıça ğı fırlattı. Bunu bir sirk oyuncusunun yan kayıtsızc a ama 
öldürücü zarifli ğiyle yapmı ştı. Bıçak Zafer Takı foto ğrafının altına, duvara 
saplanarak titredi. 
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"Sana op-ön. i ğnesi yapmadan önce yata ğının altını biraz inceledim. Kapsülleri 
bulaca ğımı sanıyordum. Bu bıça ğı görünce şaşırdım. Az kalsın elimi kesiyordum. 
Ama bıça ğı yata ğın altına sen koymadın. Öyle de ğil mi?" 
Paul cevap vermedi. Kafası bir lunaparktaki kontrol den çıkmı ş bir atlıkannca 
gibi dönüyor, sarsılıyordu. Op-ön i ğnesi? Annie öyle mi dedi? Op-ön. 
?"Birdenbire kadının bıça ğı duvardan çekerek onu hadım edece ğine karar verdi. 
"Ah hayır, bıça ğı oraya sen saklamadın, Paul. Sen bir kere ilaç, bi r kere 
yiyecek ve bir kere de su için odadan çıktın. Bu bı çak ise... ah, herhalde 
havada uçarak geldi ve yata ğın altına giriverdi. Evet, mutlaka öyle oldu." Anni e 
alayla tiz bir kahkaha attı. 
Op-ön.? Sevgili Tannm, bu kadın öyle mi söyledi? 
Annie, "Kahrol," diye ba ğırdı. "Kahrol! Odadan kaç kez çıktın?" 
"Pekâlâ! Pekâlâ! Sürahiye su doldurmaya gitti ğim zaman o bıça ğı da aldım! Đtiraf 
ediyorum! E ğer bunun daha birkaç kez odadan çıktı ğım anlamına geldi ğini 
düşünüyorsan, öyle olsun! Be ş defa mı, diyorsun, be ş olsun! Yirmi, elli, yüz? 
Đstedi ğin buysa, tamam! Öyle olsun! Đtiraf ediyorum. Sen kaç kez diye 
düşünüyorsan o kadar, Annie!" 
Paul bir an uyu şturucunun verdi ği sersemlik ve öfke yüzünden "Op-ön. Đğnesi" 
sözcü ğünde gizli olan o korkutucu anlamı unuttu. Kadına ç ok şeyi anlatmak 
istiyordu. Annie gibi kudurmu ş bir paranoya ğın bu çok belirgin şeyi kabul 
etemeyece ğini bile bile hem de. "Hava nemliydi, Annie," diyec ekti. "Saç 
tellerini tutturdu ğun seloteyp neme gelmez. Herhalde ço ğu zaman Ludlumvari 
tuzaklann yerinden çıktı ve hava akımıyla uçtu gitt i. Ve fareler. Mahzeni su 
bas- 
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mış olmalı. Sen olmadı ğın için fareler i şi azıttılar. Duvarların içinde 
dola ştıklarını duydum. Tabii ya. Ev onlara kalmı ştı. Senden kalan artıkları 
yemeye çıktılar. Senin saç tellerinin ço ğunu da onlar koparmı ş olmalılar." Ama 
kadın bunların hiçbirini kabul etmeyecekti. Ona gör e Paul, New York Maratonuna 
katılmaya hazırdı. 
"Annie... Annie, bana op-ön. i ğnesi yaptı ğını söyledi ğin zaman ne demek 
istedin?" 
Ama Annie öbür konuyu tutturmu ştu. "Bence odadan yedi kez çıktın," dedi. "En 
aşağı yedi. Yedi kez mi çıktın?" 
"Madem öyle olmasını istiyorsun yedi diyelim. Annie , sen o 
sözlerle..." 
Kadın, " Đnadının tuttu ğu anla şılıyor," diye homurdandı. "Senin gibiler 
geçimlerini sa ğlamak için yalan söyleye söyleye buna alı şıyorlar sanınm. Ondan 
sonra gerçek hayatlannda da yalana ba şvuruyorlar. Ama önemli de ğil, Paul. Çünkü 
prensip de ği şmez. Odadan ister yedi ya da yetmi ş ister yedi kere yetmi ş defa 
çıkmı ş ol, bu böyle! Prensip de ği şmez, kar şılık da." 
Paul uçuyor, uçuyordu. Gözlerini yumdu. Annie sanki  çok uzaklarda bir yerde 
konu şuyordu... Sesi bir buluttan gelen do ğaüstü bir gürültü gibiydi. Paul, 
tannça, diye dü şündü. 
"Kimberley elmas madeninin ilk günleriyle ilgili ki tapları hiç okudun mu, Paul?" 
Yazar sebepsiz yere, "O konuda bir kitap bile yazdı m," diyerek güldü. 
Op-ön. Op-ön. Đğnesi? 
"Yerli i şçiler bazen elmas çalarmı ş. Ta şlan yapraklara sararak makatlanna 
sokarlarmı ş. Yakalanmadan 'Büyük Kuyu'dan uzakla- şabilirlerse ko şmaya 
başlarlarmı ş. Đngilizler onları Oranjerivier ya 
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da Boer bölgesine eri şmeden yakalandıklan zaman ne yaparlarmı ş biliyor musun?" 
"Öldürürlermi ş herhalde..." Paul'ün gözleri hâlâ kapalıydı. 



"Ah, hayır! Bu lüks bir arabayı bir yayı kmldı ğı için çürü ğe çıkarmaya benzerdi. 
Hayır. Đngilizler yerlileri yakalarlarsa onlann çalı şmaya devam etmelerini 
sağlayacak bir yöntem uygularlarmı ş. Ama ko şarak kaçmalannı engelleyecek bir 
şey. Bu ameliyata 'topal etmek' denilirmi ş Paul. Ve ben de sana bunu yapaca ğım. 
Kendi güvenli ğim için... Ve tabii seninki için de. Bana inan. Sen i kendine 
yapabilece ğin kötülüklere kar şı korumam gerekiyor. Unutma. Biraz acı duyacaksın 
ve sonra her şey bitecek." 
Đnsanın yüzünü ustura gibi kesen so ğuk bir rüzgâra benzeyen bir deh şet, ilacın 
neden oldu ğu o sisleri yardı ve Paul çabucak gözlerini açtı. K adın aya ğa 
kalkmı ştı. Örtüleri açtı ve yazann çarpılmı ş bacaklanyla çıplak ayaklan ortaya 
çıktı. 
Paul, "Hayır," dedi. "Olamaz... Annie... Ne yapmayı  dü şünüyorsan önce bunu 
konu şabiliriz, öyle de ğil mi?... Lütfen..." 
Annie e ğildi. Do ğruldu ğu zaman bir elinde Paul'ün sundurmada gördü ğü balta 
vardı. Di ğerinde ise bir me şaleye benzeyen propan lamba. Baltanın keskin kenan 
ı şıl ısıldı. Propan lambanın yanında "Bernz-O-matik" yazılıydı. Annie tekrar 
eğildi ve bu kez koyu renk bir şi şeyle bir kutu mutfak kibriti aldı. Şi şenin 
etiketinde bir tek sözcük vardı. "Betadin." 
Paul bu şeyleri, bu sözcükleri, bu adlan hiçbir zaman unutma yacaktı. 
"Annie, yapma!" diye bir çı ğlık attı. "Annie, burada kalaca ğım! Bundan sonra 
yataktan bile çıkmayaca ğım! Lütfen! Ah, Tanrım! Yalvarırım, beni kesme, Ann ie!" 
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"Korkma. Fazla canın yanmayacak." Annie'nin yüz hat ları gev şemi şti yine. Biraz 
hayretle bo ş bo ş, aptal aptal bakıyordu. Gözleri camla şmıştı. Paul'ün kafası bir 
orman yangınını andıran pani ğin etkisinde kalmadan hemen önce, bu olay sona 
erdi ği zaman olanları hayal meyal hatırlayacak, diye dü şündü. O çocukları, 
ihtiyarlan, çaresiz hastalan ve Andrew Pomeroy'u öl dürdü ğünü hatırladı ğı gibi... 
Sonra içinde bir ses çı ğlık çı ğlı ğa ba ğırmaya ba şladı. Pomeroy'u bu baltayla 
öldürdü! Bundan eminim! 
Paul ba ğırmaya, yalvarmaya devam etti. Ama artık sözleri an la şılmıyordu. 
Dönmeye, Annie'den uzakla şmaya çalı şırken bacak-lanna müthi ş bir sancı girdi. 
Bacaklannı yukan çekmeye, onlan savunmasız bir hede f olmaktan kurtarmaya 
çabaladı. Ve dizleri çı ğlıklar attı adeta. 
Kadın, "Bir dakika daha, Paul," diyerek Betadin şi şesinin kapa ğını açtı. 
Kahvemsi kızıl koyu bir sıvıyı Paul'ün sol aya ğının bile ğine döktü. "Bir dakika 
daha. Sonra her şey bitmi ş olacak." Baltayı yana çevirirken güçlü sa ğ 
bile ğindeki kiri şler kabardı. Paul par-ma ğındaki ametist yüzü ğün göz kırpar gibi 
panldadı ğım gördü. Annie baltanın keskin yanını da Betadin'e  buladı. Đlacın 
kokusu Paul'ün burnuna geldi. Doktor muayenelerini hatırlatan bir kokuydu bu. 
Sana i ğne yapacaklannı haber veren bir koku. 
"Canın pek az yanacak, Paul, Fazla acı çekmeyeceksi n." Baltayı çevirerek, öbür 
tarafını da ilaçladı. Paul sıvı baltanın yüzeyine y ayılmadan önce bu yanda çiçek 
çiçek pas lekeleri oldu ğunu fark etti. 
"Annie Annie ah Annie lütfen yalvarırım hayır lütfe n yapma Annie yemin ederim 
çok iyi davranaca ğım Tanrı 'mn huzurunda yemin ederim do ğru dürüst davranaca ğım 
lütfen bana iyi bir insan 61a- 
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bilmem için bir şans tanı AH ANNIE LÜTFEN ĐYĐ B ĐR ĐNSAN OLABĐLMEK ĐÇĐN BĐR 
FIRSAT VER..." 
"Canın biraz yanacak. Sonra bu kötü olay gerilerde kalacak, Paul." 
Annie açık Betadin şi şesini omzunun üzerinden fırlattı. Yüzü son derece 
ifadesizdi. Ama salt etten yapılmı ş gibiydi. Som etten. Sa ğ elini baltanın 
sapından hemen hemen ba şına kadar kaydırdı. Sol eliyle sapı daha uçtan kavr adı. 
Bir oduncu gibi ayaklannı açtı. 
"ANNIE AH LÜTFEN YALVARIRIM BEN Đ KESME!" 
Kadının bakı şlan uysalla şmıştı ama gözleri kayıyordu. "Endi şelenme. Ben 
tecrübeli bir hem şireyim." 
Balta ıslık çalarak indi ve Paul Sheldon'un sol bac ağına, bile ğinin hemen 
yukansına gömüldü. Paul'ün içinde sanki bir acı bom bası patladı. Koyu kırmızı 



kanlar Annie'nin suratına fı şkırdı. Kızılderililerin sava ş boyasına benziyordu 
bu. Kadın baltayı zorla çekip çıkanrken Paul ucunun  kemi ğe sürtünerek 
gıcırdadı ğını duydu. Đnanmayan gözlerle vücuduna baktı. Çar şaf kırmızıya 
dönüşüyordu. Ayak parmaklannın kımıldadı ğını gördü. Sonra da Annie'nin kanlar 
damlayan baltayı tekrar kaldırdı ğını. Saçlan tokalanndan kurtulmu ş, ifadesiz 
yüzüne dü şmüştü. 
Paul bacak ve dizindeki sancıya ra ğmen gerilemeye çalı ştı. Baca ğı kımıldadı ama 
aya ğı oynamadı. Sadece baltanın açtı ğı yara geni şledi, a ğız gibi açıldı. Balta 
yeniden inerken artık aya ğının baca ğına sadece baldmndaki etlerle ba ğlı oldu ğunu 
kavrayacak kadar zaman buldu. Balta yara yerine ind i. Baca ğı tümüyle keserek 
yata ğa saplandı. Yaylar zıngırdayıp "bıng" diye sesler ç ıkardı. 
261 
Stephen King 
Annie baltayı kaldırarak bir kenara attı. Paul'ün k anlar fı şkıran kesik bile ğine 
bir an dalgın dalgın baktı. Sonra kibrit kutusuna u zandı. Bir kibrit çaktı. 
Yanında "Bernz-O-matik" yazılı propan lambayı alara k valfı çevirdi. Gaz 
hı şırdamaya ba şladı. Sanki artık Paul'ün olmayan o yerden kanlar a kıyordu. Annie 
kibriti Bernz-O-matik'in a ğzına dikkatle tuttu. "Fuuuf!" diye bir ses çıktı. 
Uzun sapsarı bir alev uzandı. Annie lambayı ayarlad ı. Şimdi mavi bir alevle 
yanıyordu. 
Paul'e, "Yarayı dikmem imkânsız," dedi. "Zamanım yo k. Kanı kesmek için baca ğını 
sıkıca sarmam da bir i şe yaramaz. Onun için..." 
"Durulamalıyım..." "Kesi ği katarize edece ğim." 
Eğildi. Alevler kanlar akan çıplak kesi ği yalarken Paul acı acı haykırdı. Ayak 
bile ğinden dumanlar yükseldi. Tatlı bir kokusu vardı bun un. Paul'la ilk kansı 
balaylarını Maui'de geçirmi şlerdi. "Bir "luau"ya katılmı şlardı. Bu koku ona 
ziyafetteki domuzu hatırlatıyordu. Onu bir çukurun içinde bütün gün 
pi şirmi şlerdi. Bir sopaya geçirilmi şti hayvan. Etleri kararmı ş, sarkmı ştı. 
Parçalanıyordu. Can acısı çı ğlıklar atıyordu. Paul çı ğlıklar atıyordu. Annie, 
"Hemen hemen bitti sayılır," diyerek valfı çevirdi.  Çar şaf, artık kanamayan 
kesi ğin etrafından alev aldı. Paul'ün bile ği lu-au çukurundan çıkardıkları 
domuzun derisi gibiydi. Karısı Eileen ba şını çevirmi şti ama Paul büyük bir 
merakla olanları izlemi şti. Yerliler domuzun çatırdayan derisini elleriyle çekip 
çıkanvermi ş-lerdi. Bir futbol oyunundan sonra kaza ğınızı çıkardı ğınız gibi. 
"Hemen hemen bitti sayılır..." 
Annie lambayı kapattı. Paul'ün baca ğı alevden olu şan bir çerçevenin içindeydi. 
Kesik aya ğı onların gerisinde titre şiyordu. Kadın 
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eğildi. Do ğruldu ğu zaman elinde Paul'ün eski dostu san kova vardı. S uyu 
alevlerin üzerine döktü. 
Paul çı ğlık çı ğlı ğa haykırıyor, haykırıyordu! "Sancı! Tanrıça! Acı! A h, Afrika!" 
Annie durarak ona, kararmı ş olan kanlı çar şafa baktı. Yüzün-e belli belirsiz bir 
üzüntü vardı. Sanki radyoda dünyanın öbür cunda dep rem yüzünden on bin ki şinin 
öldü ğünü duymu ş gibi. "Artık iyi olacaksın, Paul." Annie'nin sesin de birdenbire 
korku belirdi. Gözlerini amaçsızca etrafta dola ştırıyordu. Paul'ün kitabını 
yaptıkları zaman alevlerin kontrolden çıkmasına ram ak kaldı ğı zaman oldu ğu gibi. 
Sonra gözleri bir şeye takıldı ve rahatladı o zaman. " Şu çöpleri atayım." 
Paul'ün kesik aya ğını aldı. Parmaklan hâlâ kıvnlıp bükülüyordu. Annie  elinde 
ayakla odada ilerledi. Kapıya geldi ği sırada parmaklar da kımıldamıyordu artık. 
Paul tabanın yanındaki yara izini görebiliyordu. Bi rdenbire o yaranın nasıl 
açıldı ğını anımsadı. Çocukken bir cam parçasının üzerine b asmı ştı. Revere 
Kıyısında mı olmu ştu? Evet, öyle sanınm. A ğladı ğımı hatırlıyorum. Babam bana, 
"Küçük bir kesik," demi şti. "Biri aya ğını kesmi ş gibi davranma!" Annie kapıda 
durdu. Dönerek Paul'e baktı. Yazar çı ğlıklar atıyor, kana bulanmı ş, yanmı ş 
yatakta kıvranıyordu. Yüzü bembeyazdı... bir ölünün ki kadar beyazdı. Rengi 
gitgide daha da uçuyordu. 
Annie, " Đşte artık sen de 'Sakat edildin,'" dedi. "Ve beni su çlama. Kabahat 
sende." Odadan çıktı. Paul da bayıldı. 
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O bulut geri gelmi şti. Paul içine daldı. Bulut baygınlık yerine ölüm a nlamına 
geliyordu belki. Ama buna aldıracak halde de ğildi... Lütfen... Sadece şu sancı 
kesilsin de. Anılar, acı deh şet ve Annie olmasın... 
Paul buluta do ğru daldı. Bulutun içine daldı. Kendi çı ğlıklan-nı belli belirsiz 
i şitiyor, kavrulmu ş etinin kokusunu duyuyordu. 
Kendinden geçerken, Tanrıça, diye dü şündü. Seni öldürece ğim! Tannça! Seni 
öldürece ğim! Tanrıça! 
Sonra her şey yok oldu... 
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Boşuna... Son yarım saattir uyumaya çalı şıyorum ama imkânsız. Yazmak bir tür 
ilaç. Gelecekten umdu ğum tek şey o. Bu ö ğleden sonra yazdıklarımı okudum. Çok 
canlı geldi bana. Canlı geldi, çünkü hayal gücüm ba şka birinin anlayamayaca ğı 
biçimde tüm bo şlukları dolduruyor. Bos bir gurur demek istiyorum. Ama bir tür 
sihir gibi geliyor bana... Ve şimdiki zamanda ya şayamı-yorum i şte. Ya şarsam 
çıldırırım. 
JOHN FOWLES Koleksiyoncu 
Sadist 
1 
Otuz Đkinci Bölüm 
la, "Ah, Ta nm," diye i ledi. Đleriye do ğru bir hareket yaptı. Geoffrey arkada şı 
ı kolu u yakaladı. 
Durmada çala tamtamlar kabuslarda duyula bir ses gi bi kafası ı içi de yi kıla 
ıyordu. Arılar etrafları da vızıldıyorlardı. Ama hi çbiri de duraklamıyordu. 
Hepsi de uçarak ya lan da geçiyor ve sa ki bir mık atı ş çekiyormu ş gibi açıklı ğa 
doğru gidiyorlardı. Geoffrey mide bula ısı 
2 
Paul yazı makinesini kaldırarak sarstı. Kısa bir sü re sonra sandalyenin dirsek 
yerlerine konmu ş olan tahtanın üzerine küçük bir çelik parçası dü ştü. Bunu alıp 
baktı. 
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T harfiydi bu. Yazı makinesi t'yi atıvermi şti. 
Paul, müdüriyete şikâyet edece ğim, diye dü şündü. Kahretsin! Yeni bir yazı 
makinesi isteyece ğim zorla! Annie'nin parası var. Bundan eminim. Belk i paralan 
kavanozlara doldurarak ahıra gömdü. Ya da Gülme Yer inin duvarlannı oyarak oraya 
sakladı. Ama parası var! Tannm! T harfi! Đngilizcede en fazla kullanılan ikinci 
harf bu... 
Tabii Annie'den hiçbir şey istemeyecekti. Zorla mı? Bunu ise hiç yapmayacak tı. 
Vaktiyle bir adam vardı. Hiç olmazsa o yeni bir yaz ı makinesi isteyebilirdi. O 
adamın canı daha çok yanıyordu. Hiçbir deste ği de yoktu onun. Bu pis romanı 
bile. Đşte o adam bir yazı makinesi isterdi. Canı yansın ya nmasın onda hiç 
olmazsa Annie Wilkes'in kar şısında boyun e ğmeyecek kadar cesaret vardı. 
O adam bendim. Herhalde şimdiki halimden utanmam gerekir. Ama o adamın bende n 
üstün iki yanı vardı. Đki aya ğı... ve iki ba şparmağı... 
Paul bir an dü şünceli dü şünceli oturdu. Kafasından eksik harfleri doldurarak  son 
satın okudu. Sonra da yazmaya devam etti. 
Böylesi daha iyi. 
Hiçbir şey istememeli. 
Kadını kudurtmamalı. 
Pencerenin dı şında anlar vızıldıyordu. 
Yazın ilk günüydü bu. 
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3 
...öyleydi. 
lan di şlerini göstererek, "Bırak beni," diye homurdandı. S ağ yumru ğunu sıkarak 
Geoffrey'e saldırmaya kalktı. Yüzü morarmı ş, deli bakı şlı gözleri yuvalarından 



uğramı ştı. Onu kimin tuttu ğunun, sevgilisine yakla şmasını engelledi ğinin hiç 
farkında de ğilmi ş gibiydi. 
Geoffrey, "Hezakiah her şeyi gizleyen bodur a ğaçların dallarını yana itti ği 
zaman gördüklerimiz lan 'ı neredeyse çıldıracaktı, diye dü şündü. Hâlâ da 
uçurumun kenannda. Hafif bir dokunma bile a şağıya yuvarlanmasına neden olacak. 
Ve o zaman Misery'yi de birlikte götürecek... 
"lan..." 
"Bırak beni, diyorum!" lan öfkenin arttırdı ğı bir güçle kurtulmaya çalı ştı. 
Hezekiah korkuyla inledi. "Olmaz patron. O arıları kızdmrsan, Miss Misery'yi 
sokarlar..." 
lan bu sözleri duymamı ş gibiydi. Çocukluk arkada şımn yana ğına, tam elmacık 
kemi ğinin üzerine yumru ğunu indirdi. Geoffrey'nin kafasının içinde kara 
yıldızlar uçu ştu. 
Ama buna ra ğmen Hezekiah 'mn "gosha"yı sallamaya ba şladı ğını fark etti. Bourka 
'larm yakın dövü şlerde kullandıkları bu kum dolu kese bazen insanlan n ölümüne 
bile neden oluyordu. Geoffrey, t     "Hayır," diye fısıldama fırsatını 
bulabildi. "Sen bu i şi bana bırak, 
¦    Hezekiah." 
¦            Hezekiah, deri şeridinin ucunda sallanan "gosha"yı istemeye m   
istemeye indirdi. 
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Sonra Geoffrey'nin ba şı yeni bir yumruk yüzünden arkaya gitti. Bu yumrukl a 
dudakları di şlerine yapı ştı. Tuzlu tatlı kanın a ğzının içine akmaya ba şladı ğını 
hissetti. Bo ğuk bir cayırtı duyuldu, lan'm artık rengi güne şten solmu ş ve yer 
yer yırtılmı ş gömle ği Geoffrey'nin elleri arasında parçalandı, lan bir dakika 
sonra arkada şının 
ı 
elinden kurtulacaktı. Geoffrey o sersemli ği arasında lan 'm bu gömle ği üç gece 
önce baron ve baronesin ziyaretine giymi ş oldu ğunu anımsadı. Evet, aynı gömlekti 
bu. Ondan sonra kılık de ği ştirecek zaman bulamamı şlardı. Ne lan, ne de 
di ğerleri. Sadace üç gece önce... Ama gömlek şimdi en a şağı üç yıldan beri 
giyiliyormu ş gibi gözüküyordu. Ve Geoffrey 'e ziyafetten beri y üz yıl geçmi ş 
gibi geliyordu. Aptalca bir hayretle yine, sadece ü ç gece önce, diye dü şündü. 
Sonra lan yüzüne yumruklarım indirmeye ba şladı. 
"Kahretsin! Bırak beni!"lan kanlı yumru ğunu arkada şının yüzüne tekrar tekrar 
vuruyordu. Aklı ba şındayken u ğrunda ölmeye hazır oldu ğu arkada şının. 
Geoffrey usulca, "Misery'e olan sevgini onu öldürer ek mi kanıtlamak istiyorsun?" 
diye sordu. " Đstedi ğin buysa, o zaman beni bayıltmana bak, dostum." 
Yumruğunu kaldırmı ş olan lan durakladı. Çılgın bakı şlı, korku dolu gözlerinde 
sonunda bir zekâ pırıltısı belirir gibi oldu. 
Rüyadaymı ş gibi, "Ona gitmeliyim..." diye mırıldandı. "Sana v urdu ğum için 
üzgünüm, Geoffrey. Gerçekten üzgünüm, sevgili dostu m. Bunu senin de bildi ğinden 
eminim. Ama Misery'e gitmem şart. Onu görüyorsun." Sanki o korkunç sahnenin 
gerçek oldu ğuna yeniden inanmak istiyormu ş gibi dönüp baktı. Ve yine Misery'e 
doğru ko şacakmı ş gibi bir hareket yaptı. Ormandaki açıklıkta, dire ğe ba ğlanmı ş 
olan genç kadına do ğru ko şacakmı ş gibi. Misery'nin kollarını yukarıya do ğru 
kaldırmı ş, öyle ba ğlamı şlardı. Bileklerini 
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tepesindeki okaliptüs a ğacının alt dallarına ba ğlayan şey ı şıl ısıldı. Açıklıkta 
bir tek o a ğaç vardı. Bourka'larBaron Heidig'i tanrıçanın a ğzından içeriye 
sokarak müthi ş bir ölümle göndermeden önce ondan ho şlarına giden bir şeyi 
almı şlardı. Baronun mavi çelikten yapılmı ş kelepçesini. Şimdi bunu Misery'nin 
bileklerine takmı şlardı. 
Bu kez lan 'ı Hezekiah tutmaya çalı ştı. Ama aynı anda bodur a ğaçlar hı şırdadı ve 
Geoffrey'nin bakı şları açıklı ğa kaydı. Solu ğu bir an bo ğazına takılıp kaldı. 
Çalıya takılan bir kuma ş gibi. O anda kuca ğına kolaylıkla patlayan pis kokulu 
maddelerle kayalık yamacı tırmanmaya çalı şan bir adama benziyordu. 
Geoffrey deh şetle, bir tek arının sokması, diye dü şündü, bir tek... ondan sonra 
Misery ölür. 



Hezekiah deh şetle karı şık bir sabırla, "Hayır, patron, yapma, diyordu. "Öb ür 
patronun da söyledi ği gibi... Oraya giderseniz arılar daldıkları hayall erden 
uyanırlar. O zaman hanım ölür. Đster bir arı soksun, ister bin... Arılar 
daldıkları hayallerden uyanırlarsa hepimiz ölürüz. Ama önce hanım ölür. Hem de 
feci biçimde." 
lan onu tutan biri beyaz, biri siyah iki adamın ara sında a ğır a ğır gev şedi. 
Korkunç bir isteksizlikle ba şını çevirerek açıklı ğa baktı. Bakmak istemiyor ama 
buna dayanamıyormu ş gibi. 
"O halde ne yapaca ğız? Zavallı sevgilimi kurtarmak için ne yapaca ğız?" 
Geoffrey az kalsın, "Bilmiyorum," diye cevap verece kti. Büyük bir ıstırapla 
kıvranıyordu. Bu sözü söylememek için kendini zorlu kla tuttu. Belki bininci kez, 
ben de Misery 'yi lan gibi delice seviyorum, diye d üşündü. Ama gizli gizli lan 
ona sahip oldu ğu için bir tür bencilli ğe kapılıyor. Adeta kadınca bir sinir 
krizi geçiriyor. Benimse böyle bir şey yapmam imkânsız. Ne de olsa bütün dünya 
Misery'nin sadece arkada şı oldu ğumu sanıyor. 
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Geoffrey alayla, evet, sadece arkada şı, dedi kendi kendine. Aslında neredeyse, o 
da sinir krizi geçirecekti. Sonra gözleri tekrar aç ıklı ğa kaydı. Oradaki 
arkada şına. 
Misery çırılçıplaktı. Ama Geoffrey yine de, bizim k öydeki haftada üç kez 
kiliseye giden namus kumkumaları bile Misery'yi nam ussuzlukla suçlayamaz, diye 
düşündü. Öyle bir kadın zavallı Misery'yi gördü ğü zaman ba ğırarak kaçar. Ama bu 
sahneyi iffete sı ğmayacak bir şey saydı ğı için de ğil. Deh şet ve tiksinti 
yüzünden. Misery'nin üzerinde hiçbir şey yok ama yine de çıplak sayılmaz... 
Üzerinde arılardan olu şan bir giysi vardı onun. Genç kadının üzerini kesta ne 
rengi saçlarının tepesinden ayaklarının uçlarına ka dar arılar sarmı ştı. Sanki 
arkasında garip bir rahibe kılı ğı vardı. Garipti, çünkü hiç rüzgâr esmemesine 
ra ğmen Misery'nin gö ğüslerinin ve kalçalarının üzerinde dalgalanıyordu. Yüzünü 
de bir rahibenin ba şlı ğı ve atkısı çevreliyordu sanki. Genç kadının yüzünd e 
uyu şuk dola şan arılar a ğzını, burnunu, çenesini ve ka şlarını örten bir maske 
olu şturuyorlardı. Misery'nin sadece mavi gözleri gözükü yordu. Yine sürüyle arı 
baronun çelik bileklerinin üzerinde dola ştıktan sonra Misery'nin ellerindeki 
canlı eldivenlere katılıyorlardı. Đri, kahverengi Afrika arılarıydılar bunlar. 
Dünyanın en öfkeli ve en zehirli anları. 
Geoffrey bakarken, ba şka anlar da uçarak açıklı ğa geldiler. Dört bir yandan 
yakla şıyorlardı. Ama Geoffrey bütün korku ve ıstırabına r ağmen bu korkunç 
yaratıklann daha çok batıdan geldiklerini fark etti . Yani tanrıçanın o iri kara 
suratının oldu ğu taraftan. 
Tamtamlar aynı düzenle çalıyor, anlar uyu şuk vızıltılan kadar aldatıcı oldu ğunu 
biliyordu. Baronesin ba şına gelenleri görmü ştü, lan o sahneye tanık olmadı ğı 
için sessizce Tann'ya şükrediyordu... O uykulu vızıltının birdenbire yükse lip 
bir testere gıcırtısı halini al- 
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dı ğını duymadı ğı için de... Bu öfke dolu ses önce bo ğukken sonra iyice yükselmi ş 
ve ölmekte olan kadının ıstırap dolu çı ğlıklannı bastırmı ştı. Barones kendini 
beğenmi ş ve akılsız bir kadındı. Tehlikeliydi de. Stringfel low'un o vah şi 
yaratı ğını serbest bıraktı. O yüzden az kalsın ölüyorduk. Ama aptal olsun 
olmasın, gülünç olsun olmasın tehlikeli olsun olmas ın, hiçbir kadın ya da erkek 
öyle bir ölüme layık de ğildir. 
Sonra Geoffrey'nin kafasında lan'm sorusu yankıland ı. "Ne yapaca ğız? Zavallı 
sevgilimi kurtarmak için ne yapaca ğız?" 
Hezekiah, " Şu anda hiçbir şey yapamayız, patron," dedi. Ama hanım şu anda 
tehlikede de ğil. O tamtamlar çaldı ğı sürece anlar uyuyacak. Ve hanımefendi de 
öyle. O da uyuyacak." 
Şimdi anlar Misery'yi durmadan hareket eden, kapkalm  bir battaniye gibi 
sarmı şlardı. Genç kadının açık olan gözleri hiçbir şeyi görmüyormu ş gibiydi. Ve 
bu mavi gözler sanki vızıldayan, sendeleyen ve sürü nen anlardan olu şan canlı bir 
mağaranın derinliklerinde kaybolmak üzereydi. 



Geoffrey alçak ve bitkin bir sesle, "Ya tamtamlar s usarsa?" diye sordu. Ve aynı 
anda tamtamlar gerçekten sustu. 
Goofrybirann 
4 
Paul gözlerine inanamıyormu ş gibi son satıra baktı. Sonra da yazı makinesini 
kaptı ğı gibi havaya kaldırdı. Annie odada olmadı ğı zamanlar makineyi küçük bir 
halter gibi kaldırmayı sürdürmü ştü. 
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Bunun nedenini bilmiyordu. Makineyi tekrar sarstı. Ve yine bir maden parçası 
yazı masası görevi yapan tahtanın üzerine dü ştü. 
Dı şardan Annie'nin motorlu, parlak mavi çim biçme maki nesinin homurtusu 
geliyordu. Kadın ön taraftaydı, çimleri biçiyordu. O pis Rodyman'lann kentte 
aleyhinde söyleyecek bir söz bulamamaları için... 
Paul yazı makinesini yerine bıraktı. Sonra da yeni sürprizi alabilmek için 
makineyi hafifçe e ğdi. Pencereden içeri giren ak şam güne şinin güçlü ı şı ğında 
parçaya baktı. Yüzünde hâlâ olanlara inana-madı ğını belirten o ifade vardı. 
Parçaya şeridin mürekkebi bula şmıştı. Üzerindeki büyük ve küçük harfler 
kabarmaktaydı. 
E e 
Yazı makinesi e ğlenceye daha da büyük bir katkıda bulunmak için e h arfini 
kaldınp atmı ştı. Đngiliz dilinde en fazla kullanılan bu harfi. 
Paul takvime baktı. Çiçekli bir kır resmi vardı, ma yıs ayında olduklannı 
açıklıyordu. Ama Paul artık bir kâ ğıt parçasına tarihleri yazıyor, böylece kendi 
takvimini tutuyordu. Ve onunkine göre 21 Hazirandı.  
O güzel sisli tembel çılgın yaz günleri gelsin, diy e dü şündü. Kopuk harfi kâ ğıt 
sepetinin bulundu ğu tarafa do ğru fırlattı. 
Kendi kendine, şimdi ne yapaca ğım, diye sordu. Ama tabii ne yapaca ğını çok iyi 
biliyordu. Romanı elle yazacaktı. Böyle yapacaktı i şte. 
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"Ama şimdi de ğil," dedi yüksek sesle. Birkaç saniye önce hızla ça lı şıyordu, lan, 
Geoffrey ve insanı her zaman güldüren Hezeki-ah'ı B ourka'lann pususuna dü şürmek 
için elinden geleni yapıyordu. Böylece gruptakileri n hepsi de o heyecanlı son 
için tannçanın gerisindeki ma ğaralara götürülebileceklerdi. Ama Paul birdenbire 
yorulmu ştu. Kâ ğıttaki delik de acımasız bir gürültüyle kapanmı ştı. 
Yann... 
Yazıya yann elle devam edece ğim. 
Boş ver el yazısına. Müdüreyite şikâyet et, Paul. 
Ama bunu yapamayacaktı. Annie iyice gariplemi şti artık. 
Paul çim biçicinin tekdüze homurtusunu dinliyor, ka dının gölgesini görüyordu. 
Annie'nin çok gariple şti ğini dü şünür dü şünmez her zaman oldu ğu gibi gözlerinin 
önünde o balta belirmi şti. Kalkıyor, sonra iniyordu. Kadının o korkunç, if adesiz 
yüzüne kanlan sıç-nyordu. O sahne çok canlı ve berr aktı. Kadının söyledi ği her 
kelime, Paul'ün attı ğı her çı ğlık, yanlan kemikten çekilen baltanın gıcırtısı, 
duvardaki kan lekeleri. Hepsi de kristal kadar berr aktı. Ve Paul yine her zaman 
yaptı ğı gibi bu anıya engel olmaya çalı şıyor ve hep bir saniye gecikiyordu. 
"Hızlı Arabalar" romanında Tony Bonasaro polisten k açmaya çalı şırken bir 
otomobil kazası geçiriyor ve ölümün e şi ğine kadar geliyordu. Olay böylece son 
sahneye ba ğlanıyordu. Ölmü ş olan Komiser Gray'in i ş arkada şı Tony'i hastanedeki 
odada acımasızca sorguya çekiyordu. Paul bu yüzden araba kazası geçirmi ş olan 
birkaç ki şiyle konu şmuştu. Ve bu insanlar ona hep aynı şeyi tekrarlamı şlardı. 
Belki de ği şik sözcükler kullanmı şlardı ama sonuç hep aynıydı. "Arabaya bindi ğimi 
hatırlıyorum ve bir de hastanede kendime geldi ğimi. Geri kalanı kafamdan 
silinmi ş." 
Paul, neden bana da aynı şey olmadı, diyordu. 
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Çünkü yazarlar her şeyi hatırlarlar, Paul. Özellikle acılan, ıs-tırapla n... Bir 
yazan çırçıplak soy. Yara izlerini i şaret et. O sana her küçük yaranın 



hikâyesini teker teker anlatır. Büyükler içinse bir er roman yazar. Bir yazar 
hafıza kaybına u ğramaz. E ğer yazar olmak istiyorsan az bir yetenek i şe yarar. 
Ama aslında gerekli olan her yara izinin hikâyesini  hatırlayabilme yetene ğidir. 
"Sanat, güçlü hafıza demektir." 
Kim söylemi ş bunu? Thomas Szass mı? William Faulkner mi? Cindy Lauper mi? 
Ama bu son isim de kendi kendince bir ça ğnşım yaptı. Paul içinde bulundu ğu durum 
yüzünden mutsuzluk ve acı duydu. Cindy Lauper ne şeyle hıçkınk tutmu ş gibi 
"Kızlar E ğlenmek Đsterler" şarkısını söylüyordu. Paul neredeyse onun sesini 
duyacaktı. 
"Ah, sevgili babacı ğım, sen hâlâ bir numarasın/Ama kızlar e ğlenmek 
isterler/Çalı şma günü sona erdi ği zaman/Kızlar e ğlenmek isterler." 
Paul birdenbire çok be ğenilen bir rock and roll parçasını dinlemek istedi.  
Sigara içmekten daha fazla hem de. Bunun Cindy La-u per'ın bir şarkısı olması da 
şart de ğildi. Herhangi bir parça olabilirdi. Tannm! Ted Nug ent'i bile 
dinleyebilirim! 
Baltanın a şağıya ini şi. 
Baltanın hı şırtısı... 
Bunu dü şünme! 
Ama bu da budalaca bir şeydi. Paul kendi kendine o olayı dü şünmemesini 
tekrarlıyor ama bu anının kafasına yerle şmiş oldu ğunu biliyordu. Tıpkı 
gırtla ğına takılmı ş bir kemik gibi. O kemi ği orada bırakacak mıydı? Yoksa bir 
erkek gibi davranacak ve o lanet olasıca şeyi çıkaracak mıydı? 
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Başka bir anısı canlanıverdi birdenbire. "Paul Sheldon  için eski parçalan 
çalıyoruz!" Aklına Oliver Reed'in David Cronenberg' in "The Brood" filminde 
oynadı ğı rol gelmi şti. Reed deli bir bilim adamıydı ama pek tatlı ve e tkileyici 
bir biçimde konu şuyordu. Pa-ul'ün adını pek nefis ve komik buldu ğu 
Psikoplasmitiks Enstitüsün-deki hastalannı "hepsini  yeniden" ya şamaya ikna 
etmeye çalı şıyordu. "Olayı ba şından sonuna kadar ya şayın yeniden," diyordu. 
Eh... Belki bazen fena bir öneri sayılmazdı. 
Ben o olayı bir kez ya şadım. Bu da yeter! 
Haydi oradan! E ğer bir olayı bir tek kez ya şamak senin için yeterli olsaydı, 
baban gibi elektrik süpürgesi satardın! 
Öyleyse o olayı tekrar ya şa. Ba şından sonuna kadar, Paul. Misery'yle ba şla. 
Hayır. 
Evet. 
Kahrol! 
Paul arkasına yaslanarak ellerini gözlerine bastırd ı. 
Başından sonuna kadar... 
5 
Paul ölmemi ş, uyumamı ştı da. Annie'nin onu "sakat etmesinden" bir süre so nra can 
acısı geçmi şti. Sanki uçuyordu. Vücuduyla tüm ili şkisi kesilmi şti. Siciminin 
ucunda yükselen ve salt dü şünceden olu şan bir balon gibiydi. 
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Ah, kahretsin! Neden bo şuna zahmet ediyorum? Kadın aya ğımı kesti. Ve o andan 
bugüne kadar can acısıyla kıvrandım. Đç sıkıntısıyla da. Zaman zaman bu 
ikisinden kaçmak için o melodram kokan budalaca rom ana devam ettim. Bunların 
hepsi de anlamsız. 
Ah, hiç de de ğil! Burada bir tema var, Paul. Her şeyden geçen bir iplik bu. 
Sağlam ve renkli bir iplik. Bunu göremiyor musun Paul?  
Misery tabii. Her dokuda görülen o iplik. Sa ğlam ya.da de ğil çok gülünç bu. 
Misery'nin sözlük anlamı... Bu cins. isim olarak ço ğu zaman uzun ve genellikle 
anlamsız dert, acı, mutsuzluk ve sefalet anlamına g eliyordu. Özel isim olarak 
ise bir karakter ve hikâye anlamına. Hikâye gerçekt en çok uzun ve anlamsızdı. 
Ama yine de çok yakında sona erecekti. Misery yazar ın hayatının son dört (hatta 
belki de be ş) ayına iyice karı şmıştı. Hep Misery, Misery. Dün Misery, bugün 
Misery, yarın Misery. Ama aslında bu çok basit de ğil mi? Yani... 



Ah, hayır. Misery'nin hiçbir özelli ği basit de ğil. Sadece sen hayatını ona 
borçlusun... Bu sürdü ğüne hayat denilebilirse... Aslında sen sonunda gerç ekten 
Şehrazat rolünü oynamayı basardın. Öyle de ğil mi? 
Paul yine bütün bu dü şünceleri kafasından kovmaya çalı ştı ama ba şaramadı. Anılan 
çok inatçıydı. Sonra aklına beklenmedik bir şey geldi. Yeni bir fikirdi. Ve 
yepyeni bir dü şünce yolunun açılmasına neden oldu. 
Sen çok belli bir noktayı fark edemiyorsun. Sen ken dine kar şı da Şehrazat rolünü 
oynadın... Hâlâ da oynuyorsun. 
Paul ellerini indirerek gözlerini kırpı ştırdı. Aptal aptal bir daha 
göremeyece ğini sandı ğı o yaz manzarasına baktı. Annie'nin gölgesi yerde kaydı, 
sonra tekrar gözden kayboldu. 
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Bu do ğru muydu? 
Yine, kendime kar şı da Şehrazat rolü mü oynadım, diye dü şündü. E ğer öyleyse dev 
gibi bir budalalıkla kar şı kar şıyayım demektir. Ya şamımı şu gerçe ğe borçluyum: 
Annie'nin beni yazmaya zorladı ğı bu berbat romanı bitirmek istiyorum. Aslında 
ölmem gerekirdi... Ama ölemedim. Maceranın nasıl so na erdi ğini ö ğrenmedikçe 
ölmek istemiyordum. 
Kahretsin! Sen çıldırmı şsın! 
Bundan emin misin? 
Hayır. Paul artık hiçbir şeyden emin de ğildi. Hiçbir şeyden. 
Hayır, bir şey bunun dı şında kalıyordu. Bütün hayatı Misery'e ba ğlı olmu ştu her 
zaman. Hâlâ da öyleydi. 
Kafasının sürüklenmesine izin verdi. 
Bulut, diye dü şündü. Bulutla ba şla... 
6 
Bu seferki bulut daha koyu renk, yo ğun ve biraz düzgündü. Paul uçmuyor, ama 
kayıyordu. Bazen kafasında dü şünceler beliriyor, bazen can acısıyla 
kıvranıyordu. Arada sırada da Annie'nin sesini haya l meyal duyuyordu. Bu ses 
kontrolden çıkmak üzereydi. Mangaldan yazarın roman ını yaktıkları gün oldu ğu 
gibi. 
" Şunu iç, Paul... Đçmelisin!" 
Kayıyor muydu ? 
Hayır. 
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Bu uygun fiil de ğildi. Uygun fiil şuydu: Batmak. Ya da gitmek. Paul bir gece 
sabaha kar şı üçte ona nasıl telefon ettiklerini anımsadı. Üniv ersitedeyken 
olmu ştu. Uykulu dördüncü kat yöneticisi odasının kapısın ı yumruklamı ş ve, "Haydi 
gel," diye ba ğırmı ştı. " Şu lanet olasıca telefona cevap ver!" 
Arayan annesiydi. "Mümkün oldu ğu kadar çabuk eve gel, Pa-ulie. Baban kötü bir 
kriz geçirdi. Adam gidiyor..." Paul da elinden geld i ği kadar çabuk eve gitmi şti. 
Eski arabasını yetmi şle sürmü ştü. Elli kilometreden fazla hız yaptı ğı zaman 
arabanın burnunun zıngırdamasına ra ğmen hem de. Ama sonunda bo şuna çabalamı ş 
oldu ğunu anlamı ştı. Eve eri şti ği zaman babasının çoktan gitmi ş oldu ğunu 
öğrenmi şti. Ölmü ştü adam. 
O "baltalı gece" az kalsın ben de gidiyordum. Ölümü n e şi ğine ne kadar 
yakla şmıştım? Bunu bilmiyorum. Ama Annie aya ğımı kestikten sonraki hafta boyunca 
hiç acı duymadım. Belki bu da ölüme ne kadar yakın oldu ğumu gösteriyordu. Bu ve 
kadının sesindeki panik. 
Paul yan komada yatmı ştı. Đlacın solunum sistemi üzerindeki yan etkileri 
yüzünden zorlukla soluk alıyordu. Kollanna yine i ğneler sokulmu ş, damarlanna 
damla damla glikoz akıyordu. Paul'ün kendine gelmes ini tamtam sesleri ve anlann 
vızıltılan sa ğlamı ştı. 
Bourka tamtamlan. 
Bourka anlan 
Bourka rüyaları. 
Yazdı ğı kâ ğıtlann sınırlannı hiçbir zaman a şmayan bir ülke ve kabile a ğır a ğır 
ama amansızca renkleniyordu. 



Tannçayla ilgili bir rüya. Balta girmemi ş yemye şil ormana bakan tannçanın 
kapkara suratı. Bu somurtkan ta ş surat zamanla a şın- 
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mıştı. Kara tannça, kara kıta. Anlarla dolu ta ştan bir kafa. Bütün bunlann 
üzerinde bir resim vardı. Bu gitgide daha belirginl eşiyor-du. (Sanki Paul'ün 
içinde yattı ğı buluta dev bir slayd yansıtılıyordu.) Ormanın ort asındaki bir 
açıklı ğın resmiydi bu. Ortasından bir tek okaliptüs a ğacı yükselen bir 
açıklı ğın. A ğacın en alt dalından eski tarz bir çift kelepçe sal lanıyordu. Mavi 
çelikten yapılmı ş kelepçenin üzerinde anlar dola şıyordu. Kelepçe açıktı... 
Açıktı, çünkü Misery... 
... kaçmı ş mıydı? Kaçmı ştı. Öyle de ğil mi? Hikâye böyle geli şmeyecek miydi? 
Eskiden öyleydi. Ama Paul artık bundan emin de ğildi. O açık kelepçe bu anlama mı 
geliyordu? Yoksa genç kadını alıp götürmü şler miydi? Onu tannça heykelinin içine 
mi sokmu şlardı? Misery'yi kraliçe anya mı götürmü şlerdi? Bourka'lann Büyük 
Bebeğine? 
Sen kendine kar şı da Şehrazat rolü oynadm. 
Bu hikâyeyi kime anlatıyorsun, Paul? Kime anlatıyor sun ? Annie'yi mi? 
Ne münasebet! Kâ ğıttaki delikten Annie'yi görmek ya da onu memnun et mek için 
bakmıyordu... O delikten Annie'den kaçabilmek için bakıyordu! 
Sancılan ba şlamı ştı sonra. Bir ka şıntı da. Đçine gizlendi ği bulut yanlmaya, 
rengi açılmaya ba şlamı ştı. Artık odayı görebiliyordu. Bu da hiç ho ş de ğildi. 
Annie'yi de fark ediyordu. Bu daha da kötüydü. Ama Paul yine de ya şamaya karar 
vermi şti. Đçinde bir yer, Annie gibi çocuklu ğunda bölüm bölüm gösterilen 
filmlere meraklı olan yanı, hikâyenin sonunu görmed en ölemeyece ğine karar 
vermi şti. 
Misery, lan ve Geoffrey'nin yardımcılanyla kurtulab ilmi ş miydi? 
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Yoksa onu tanrıçanın kafasının içine mi sokmu şlardı? Gülünçtü bu. Ama Paul'e bu 
budalaca sorulann cevaplanması gerekiyormu ş gibi gelmi şti. 
7 
Annie onun çalı şmasına izin vermedi. Yani ba şlangıçta. Paul durmadan sa ğa sola 
kayan gözlerinden onun ne kadar korkmu ş oldu ğunu anlıyordu. Hâlâ da korkuyordu 
Annie. Paul'e büyük bir özenle bakıyordu. Sekiz saa tte bir kesik bile ğindeki 
sargılan de ği ştiriyordu. (Ba şlangıçta Paul'e, bu i şleri bilen bir insan tavnyla, 
"Yaptıklanm için bana bir madalya vermeleri gerekir ," dedi. "Ama hiçbir zaman 
vermeyecekler.") Annie, Paul'ün vücudunu süngerle s iliyor, alkol friksiyonu 
yapıyordu. 
"Çalı şırsan canın yanar, Paul. Đyile şmen durur. Hatta geriler. Bu do ğru 
olmasaydı sana söylemezdim. Bana inan, Paul. Hiç ol mazsa sen sonunda neler 
olaca ğını biliyorsun. Ben daha sonraki olaylan ö ğrenmek için çıldınyorum." 
Paul ölümün e şi ğine geldi ği sırada kadın onun bütün yazdık-lannı okumu ştu. 
"Ameliyat öncesi" çalı şmalannı yani. Üç yüzden fazla daktilo sayfasını. Pa ul son 
kırk kadar sayfanın N'leri doldurmamı ştı. Annie yapmı ştı bunu. Bu sayfalan 
Paul'e meydan okurcasına, endi şeli bir gururla gösterdi. N harfleri alfabedeki 
kadar düzgündü. Paul'ün n'lerinden çok farklıydı bu nlar. Yazannkiler sonunda 
kambur birer çizgi halini almı ştı. 
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Annie açık açık söylemi şti ama Paul kadının n'leri belirli bir nedenle 
doldurdu ğunu anlıyordu. Belki bunu ona duydu ğu ilgiyi belirtmek, onun iyili ğini 
istedi ğini kanıtlamak için yapmı ştı. 
"Sana zalimce davrandı ğımı nasıl söyleyebilirsin, Paul? Bak o kadar n harf ini 
yazdım." 
Belki de bu, günahının kefaretiydi. 
Ya da yan batıl inançlara ba ğlı bir tören: Sargılannı yeteri kadar de ği ştirir, 
sık sık süngerlerle silersem, N harflerini doldurur sam, Paul ya şar. 
Bourka arı kadınının büyüsü çok güçlüdür, Bwana. Bu  lanetli N'leri doldur, o 
zaman her şey yoluna girer. 



Annie i şe böyle ba şlamı ş ama sonra, bunu yapmak zorundayım, diye dü şünmüştü. 
Paul, Annie'nin daha sonra olanlan ö ğrenmek istedi ğini açıkladı ğı zaman şaka 
etmedi ğini biliyordu. 
Çünkü sen de daha sonra olanları ö ğrenmek için ya şamaya karar verdin. Söylemek 
istedi ğin bu de ğil mi aslında? 
Bu çılgınca bir şeydi. Hatta utanılacak bir dü şünce. Ama Paul yine de nedenin bu 
oldu ğunu dü şünüyordu. 
Bunu yapmak zorundayım. 
Bu, Paul'ün Misery kitaplannda istedi ği zaman yaratabildi ği bir şeydi. Ama aynı 
şeyi ciddi romanlannda ya zaman zaman ba şarabilmi ş ya da hiç yapamamı ştı. Đnsan 
bu "zorunlulu ğu" nerede bulaca ğını kesinlikle bilmiyordu. Ama bulmayı ba şardı ğı 
zaman durumu hemen anlıyordu. O zaman insanın içind eki bir Geiger sayacının 
ibresi kadranın en ucuna kadar dönüyordu. Hatta ak şamdan kalma bir halde yazı 
makinesinin önünde oturur, fincan fincan koyu kahve  içer ve iki saatte bir mide 
pastilleri çi ğnerken. Lanet olasıca sigarayı bırakması gerekti ğini dü şünür ama 
bırakamazken. Romanının bitmesine daha aylar ve yay ınlanmasına ı şık yıllan 
olmasına 
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ra ğmen. O "zorunlulu ğu" yakalayıverirdin. Paul böyle anlarda biraz utanı rdı. 
Sanki bir numara çevirmi ş gibi. Ama aynca çabalamakta haklı oldu ğunu da anlardı 
Tannm! Günler geçer ama kâ ğıttaki küçücük delik bir türlü büyümezdi. I şık sönük, 
konu şmalar aptalca olurdu. Ama çalı şmanı sürdürürdün, çünkü yapabilece ğin tek 
şey buydu. Konfıçyüs, "Bir dizi mısır yeti ştirmek isteyen bir insan önce bir ton 
gübreyi kürekle atmalıdır," demi ş. Ve sonra günün birinde kâ ğıttaki delik 
büyüyerek geni ş bir sinema ekranı halini alırdı. I şık Cecil B. De Mille'in ekip 
filmlerindeki güne ş ı şınlan gibi pml-dardı. Ve sen de o zaman duyguyu 
yakaladı ğını anlardın. 
"Bunu yapmak zorundayım!" Yani, "Daha on be ş, yirmi dakika çalı şaca ğım, hayatım. 
Bunu yapmak zorundayım. Bu bölümün nasıl sona erece ğini görmek istiyorum." Bunu 
söyleyen adam bütün gün çalı şırken a şk yapmayı dü şlemi ş olabilirdi. Yazısı sona 
erinceye kadar kansının uykuya dalmı ş olaca ğını da bilirdi. Ama yine de... 
"Bunu yapmak zorundayım!" Yani, "Artık ak şam yemeğini hazırlamam gerekti ğini 
biliyorum. Kocama tekrar so ğuk yemek verirsem fena halde kızar. Ama şunun sonunu 
görmem gerekiyor." 
"Bunu yapmak zorundayım. Bakalım kadın ya şayacak mı?" 
"Bunu yapmak zorundayım. Bakalım delikanlı babasını  öldüren o alça ğı yakalayacak 
mı?" 
"Bunu yapmak zorundayım. Bakalım kadın en iyi arkad aşının kocasıyla yattı ğını 
öğrenecek mi?" 
"Bunu yapmak zorundayım." Bu duygu pis bir bardaki mıncıklama kadar kötü, 
dünyanın en usta telekızıyla yatmak kadar da harika ydı. Ah, ah, çok kötüydü bu! 
Ah, ah, çok iyiydi bu! Ve sonunda kaba ya da baya ğı olmasının önemi yoktu. 
Jackson Karde şlerin o plaklannda dedikleri gibiydi. "Yeteri kadar  elde etmedikçe 
durma." 
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Sen kendine kar şı da Şehrazat rolü oynadın. 
Bu Paul'ün söyleyebilece ği, hatta kavrayaca ğı bir fikir de ğildi. Yani o sırada. 
Can acısı çok şiddetliydi. Ama durumu yine de anlamı ştı. Öyle de ğil mi? 
Sen de ğil. Kafanın derinliklerindeki atölyede çalı şan o çocuklar. Onlar durumu 
biliyorlardı. 
Evet... Bu iddia do ğruya benziyordu. 
Motorlu çim biçicisinin homurtusu iyice yükseldi. A nnie bir an ortaya çıktı. 
Paul'e bir göz attı. Onun da kendisine baktı ğını fark ederek elini salladı. Paul 
da kaldırdı elini. Ba şparmağı hâlâ yerinde olanını. Kadın tekrar gözden 
kayboldu. Harika! 
Sonunda Annie'yi çalı şmaya ba şlamasının iyile ştirmesini geciktirmeyece ğine, 
tersine çabukla ştıraca ğına ikna edebilmi şti... Onu bulutun içinden çıkmaya 
zorlayan o çok belirgin hayallerin etkisinden kurtu lamıyordu. Bu "hayal" sözcü ğü 



çok uygundu. O sahneler yazılmadıkça bütün bu insan lar da birer hayal, birer 
gölge gibi kalacaklardı. 
Annie o sırada ona inanmamı ştı ama yine de yazıya ba şlamasına izin vermi şti. 
Paul kadını ikna edebildi ği için de ğil. "Bunu yapmak zorundayım," yüzünden. 
Başlangıçta pek kısa süreler çalı şabilmi şti. On be ş dakika. Ya da hikâye 
gerektiriyorsa en fazla yanm saat. O kısa çalı şmalar bile çok ıstıraplı 
oluyordu. Durumunu de ği ştirdi ği an kesik bile ği sancımaya ba şlıyordu. Hafif bir 
rüzgâr alev alan korlar gibi. Yazı yazarken canı ço k yanıyordu. Ama i şin en kötü 
yanı bu de ğildi. Kötü sü- 
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re bundan bir, iki saat sonra ba şlıyor, iyile şmekte olan bile ğinin ka şıntısı onu 
çıldırtıyordu. Sanki kesikte anlar sersem sersem do la şıyor ve vızıldıyorlardı. 
Sonunda Paul haklı çıkmı ştı, kadın de ğil. Yazar hiçbir zaman gerçekten 
iyile şmemişti. Herhalde böyle bir durumda imkânsızdı bu. Ama s ağlı ğı biraz 
düzelmi ş, güçlenir gibi olmu ştu. Đlgi alanının daraldı ğını, ufkunun yakla ştı ğını 
anlıyordu. Ama bunu ya şamanın bedeli olarak kabul ediyordu. Aslında o fela ketten 
sağ çıkmı ş olması bile şaşılacak bir şeydi. 
Paul şimdi oturmu ş, gitgide daha kötüle şen yazı makinesine bakıyor ve olaydan 
çok, çalı şmayla dolu olan o süreyi dü şünüyordu. Sonra ba şını salladı. Evet, 
galiba kendime kar şı da Şehrazat rolü oynadım. Đnsanın rüyasında ate şli bir a şk 
sahnesi görüp heyecanlanması gibi bir şeydi bu. Yazmanın bir otoerotik yanı 
oldu ğunu anlamam için bir psikiyatriste ihtiyacım yok. Đnsan vücudunun yerine 
yazı makinesinin tu şlanna dokunur. Ama her ikisi için de zekâ, hızla ha reket 
eden eller ve "olmayacak hayaller" sanatına ba ğlı olmak gerekir. 
Ama bundan ba şka bir şey daha yok muydu? Çünkü ben çalı şmaya ba şlar ba şlamaz 
Annie de tepeme dikilmekten vazgeçti... Çalı şmama engel olmak istemiyordu. Ama 
her gün yazılar tamamlanır tamamlanmaz onlan kaparc asına alıyordu. Görünü şte 
eksik harfleri doldurmak için. Ama aslında... "kafa yı bulmak" için. Bunu yapmak 
zorundaydı. Çünkü bu Annie'de bir tutkunluk halini almı ştı. 
Bölüm bölüm gösterilen o filmler. Evet. Sonunda onl ara döndük i şte. Annie şu son 
birkaç aydır yalnızca cumartesileri de ğil her gün sinemaya gidiyor. Onu sinemaya 
götüren de a ğabeysi de ğil evcil yazan Paul! 
Sancısı a ğır a ğır hafiflerken çalı ştı ğı süreler de uzamaya ba ş- 
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lamı ştı. O eski dayanıklı ğına kavu şmuştu biraz... Ama sonunda An-nie'nin 
isteklerini kar şılayacak kadar hızlı yazmamı ştı. Đmkânsızdı bu. 
Đkisini de ya şatan o zorunluluk, sonunda Paul'ün ba şparmağını kaybetmesine neden 
olmu ştu. Evet, Annie de, o da o sayede ya şamışlardı. O olmasaydı kadın hem onu, 
hem de kendisini çoktan öldürmü ş olacaktı. Paul'ün parma ğının kesilmesi olayı 
korkunçtu ama bir bakıma komikti de. 
Biraz alaycı ol, Paul. Bu kanın için iyidir. 
Ve durum çok daha kötü olabilirdi. Bunu da unutma. 
Örneğin, Annie cinsel organını kesebilirdi! 
Paul, "Bende bundan sadece bir tane var," diyerek b oş odada, eksik di şleriyle 
sıntan o nefret etti ği yazı makinesinin önünde kahkahalarla gülmeye ba şladı. Hem 
karnı, hem kesik bile ği sızlayınca-ya kadar güldü, güldü. Kafası sancıyın caya 
kadar güldü. Ve bir noktada kahkahalan korkunç kuru  hıçkınklara dönü ştü. Sol 
elinin ba şparmağının kalıntısının bile sancımasına neden oldu. Ve P aul ancak o 
zaman susmayı ba şarabildi. Aptal aptal, çıldırmama ne kadar kaldı ac aba, diye 
düşündü. 
Ama bunun da önemi yoktu herhalde. 
9 
"Ba şparmak ameliyatı"ndan kısa bir süre önce bir gün An nie, Paul'ün odasına 
girdi. Belki bu süre bir hafta bile de ğildi. Đki kocaman kaba vanilyalı dondurma 
doldurmu ştu. Aynca bir teneke çiko- 
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lata sosu, hazır krem şanti ve bir kavanoz maraskin kirazı getirmi şti. Kalpteki 
kan kadar kırmızı olan kirazlar şurupta biyoloji örnekleri gibi yüzüyordu. 



Annie, "Bize 'sandi' yapmayı dü şündüm, Paul," dedi. Sesi gereksiz yere pek 
neşeliydi. Paul'ün hiç ho şuna gitmedi kadının ses tonu ve gözlerindeki endi şeli 
ifade. Bu bakı şlar, "Ben yaramaz bir kızım," der gibiydi. Onun bu hali Paul'ü 
çok endi şelendirdi. Hemen ihtiyatlı bir tavır takındı. Kadın ın merdivenin 
basamağına çama şır yı ğınını bırakırken yüzünde böyle bir ifade oldu ğunu 
düşlemesi hiç de zor de ğildi. 
Paul, "Ah, te şekkür ederim, Annie," diye mırıldandı. Kadının dond urmanın üzerine 
sosu dökmesini ve basınçlı tenekeden kümülüs bulutl arına benzeyen krem şantiyi 
püskürtmesini seyretti. Annie bu i şleri uzun bir süreden beri şekerli şeylere 
tutkunlu ğu olan bir insanın o tecrübeli ama beceriksizce har eketleriyle yaptı. 
"Te şekkür etmene hiç gerek yok. Bunu hak ettin. Öyle ca nla ba şla çalı ştın ki." 
Paul'e 'sandi'sini uzattı. Üçüncü lokmadan sonra ad amın içi bayılmaya ba şladı 
ama 'sandi'sini yemeyi sürdürdü. Böylesi daha akıll ıcaydı. Bu güzel manzaralı 
Batı Yamacında ya şamanın temel kurallarından biriydi bu. Yani Annie i kram etti 
mi, yiyeceksin! Bir süre hiç konu şmadılar. Sonra Annie elindeki ka şı ğı bıraktı. 
Çenesine akmı ş olan vanilyalı dondurmayla çikolata sosunu elinin tersiyle sildi. 
Sonra da nazik nazik, "Bana gerisini anlat," diye e mretti. 
Paul da ka şı ğını taba ğa koydu. "Efendim?" 
"Bana romanın geri kalanım anlat. Daha fazla bekley emeyece- ğim. Dayanamıyorum." 
Paul böyle olaca ğını tahmin etmemi ş miydi? Evet. Biri An-nie'nin evine yeni 
Roket Adam filminin yirmi makarasını birden 
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getirmi ş olsaydı, kadın hiç bekler miydi? Oturup haftada bi r bölüm mü 
seyrederdi? Ya da günde bir bölüm? 
Paul kadının bir çı ğa benzeyen yansı yenmi ş 'sandi'sine baktı. Bir kiraz krem 
şantinin içinde kaybolmu ş gibiydi. Bir di ğeri çikolata sosunun içinde yüzüyordu. 
Paul oturma odasının o halini hatırladı. Kadın tatl ı bula şmış tabaklan her yere 
yı ğımı ştı. 
Hayır. Annie bekleyecek bir tip de ğildi. Yirmi bölümü birden bir gecede 
seyrederdi. Gözleri yorulsa, ba şı çatlayacak gibi a ğnsa bile. 
Çünkü Annie tatlı şeylere bayılıyordu. 
Paul, "Bunu yapamam," dedi. 
Kadının suratı hemen karardı. Ama yüzünde bir,an sa nki rahatlamı ş gibi bir ifade 
belirip kaybolmamı ş mıydı? "Ya? Nedenmi ş o?" 
Paul bir an, bir erkekle yatmayı reddeden kızlann y aptıklan gibi, "Yann sabah 
bana kar şı saygı duymazsın," demek istedi. Ve kendini tuttu.  Bütün irade gücünü 
kullanarak tuttu. 
Onun yerine, "Çünkü ben hikâye anlatmakla pek usta değilimdir," diye cevap 
verdi. 
Anine a ğzını şapırdatarak, 'sandi'sinin geri kalanını be ş ka şıkta bitirdi. Paul 
böyle yapsaydı herhalde bo ğazı donar ve grimsi bir renk alırdı. Sonra kadın 
taba ğı bırakarak öfkeyle ona baktı. Sanki o ulu Paul She ldon de ğil de, ünlü 
yazan ele ştirme cüretini gösteren önemsiz biriymi ş gibi. 
"Hikâye anlatmakta usta de ğil misin? O halde en çok satan kitaplar listelerine  
giren o romanlan nasıl yazdın? Nasıl oluyor da mily onlarca insan kitaplanna 
bayılıyor?" 
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"Ben kötü bir hikâye yazarıyım, demedim. Aslında bu  konuda pek de fena 
olmadı ğıma inanıyorum. Ama i ş hikâyeyi anlatmaya. geldi mi... i şte bunu hiç 
beceremem." 
"Uydurma bir mazeret bu! Pislik!" Annie'nin suratı daha da karanyordu. Kalın 
kumaştan yapılmı ş ete ğine dayadı ğı elleri birer yumruk halini almı ş, derileri 
gerilerek parlamı ştı. Kasırga Annie yine kar şısındaydı i şte. Dönüp dola şmış ve 
yine aynı noktaya gelmi şlerdi. Ama artık her şey eskisi gibi sayılmazdı. Öyle 
değil mi? Paul, Annie'den her zamanki kadar korkuyordu . Ancak kadının onun 
üzerindeki etkisi hafiflemi şti. O "zorunluluk" ister olsun ister olmasın, Paul 
hayatına eskisi kadar önem vermiyordu. Şimdi sadece kadının canını yakmasından 
endi şeleniyordu. 



Paul, "Bu bir mazeret de ğil," dedi. "Bu iki şey elmayla portakal kadar 
birbirinden farklıdır, Annie. Ustalıkla hikâye ve f ıkra anlatan kimseler 
genellikle roman yazamazlar. E ğer roman yazarlan-nın çok iyi konu ştuklarını 
sanıyorsan yanılıyorsun. Sen hiç televizyonda bir s öyle şi programında sorulan 
cevaplamaya çalı şan zavallı bir romancıyı izlemedin mi? 
Annie, "Her neyse," diyerek somurttu. "Artık beklem ek istemiyorum. Sana o güzel 
'sandi'yi yaptım. Sen de hiç olmazsa bana birkaç şeyi açıklayabilirsin. Bütün 
hikâyeyi anlatman şart de ğil sanının. Ama... ama baron, Calthorpe'u öldürüyor  
mu?" Gözleri pınl pınldı şimdi. "Aslında gerçekten ö ğrenmek istedi ğim tek şey 
bu! E ğer öldürüyorsa cesedi ne yapıyor? Cesedi kesip kans mın sandı ğına mı 
koyuyor? Hani kadının gözünün önünden ayırmayı hiç istemedi ği o sandı ğa? Ben 
öyle sanıyorum." 
Paul, "Hayır," der gibi ba şını salladı. Annie'nin yanıldı ğını belirtmek için 
değil. Durumu açıklayamayaca ğını anlatmak iste ğiyle. 
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Kadının yüzü daha da karardı. Ama sesi yine de yumu şaktı. "Beni çok 
kızdınyorsun, Paul... Farkındasın de ğil mi?" "Tabii farkındayım. Ama ba şka türlü 
davranamam." "Ben seni ba şka türlü davranmaya zorlayabilirim. Bunu yapabiliri m. 
Sana her şeyi söyletirim." Ama Annie' nin dü ş kınklı ğına u ğramı ş gibi bir hali 
vardı. Sanki Paul'ü konu şturmayaca ğını biliyordu. Tabii onu bir şeyler söylemeye 
zorlayabilirdi. Ama romanın sonunu yine de söyletem ezdi. 
"Annie, hatırlıyor musun bilmem, bana mutfakta benz inle oynarken yakalanan bir 
çocu ğun annesine, "Sen çok kötüsün,' dedi ğinden söz etmi ştin. Şimdi de sen bana 
aynı şeyi söylemiyor musun? 'Paul sen çok kötüsün,' demiy or musun?" 
Kadın, "Beni daha da kızdınrsan sonuçta ben sorumlu  olmam," dedi. Ama Paul 
krizin atlatılmı ş oldu ğunu sezdi. Annie garip bir biçimde davranı ş ve disiplin 
kavramlanna ba ğlıydı. 
Paul, "Eh," diye mınldandı. "Bunu göze almak zorund ayım. Çünkü ben de tıpkı o 
anne gibiyim. Seni kızdırmak ya da kötü davranmak i stemiyorum. Sana, 'Hayır,' 
diyorum çünkü romanı be ğenmeni istiyorum..'. Şimdi istedi ğini yaparsam, hikâye 
hoşuna gitmez. Ve kitaba devam etmeni de istemezsin." Đçinden, ve o zaman bana 
ne olur, Annie, dedi ama bunu açık açık söylemedi. 
"Hiç olmazsa bana şunu söyle: O zenci Hezekiah, Misery'nin babasının n erede 
oldu ğunu gerçekten biliyor mu? Hiç olmazsa bu kadannı aç ıkla!" 
"Romanı okumak mı istiyorsun, yoksa bir form doldur mamı mı?" 
"Benimle böyle alaylı konu şma!" 
Paul da avaz avaz ba ğırdı. "O halde ne dedi ğimi hiç anlamamı şsın gibi davranma!" 
Kadın hayret ve endi şeyle geriledi. Yüzün- 
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deki o kapkara ifade kayboldu. Onun yerini garip, ç ocuksu bir bakı ş aldı. O "Ben 
yaramaz bir kızım," diyen ifade. Paul ekledi. "Sen altın yumurta yumurtlayan 
kazı kesmek istiyorsun! Đşte yapmak istedi ğin bu! Ama masaldaki çiftçi kazı 
kesti ği zaman elinde sadece ölü bir hayvan ve bir avuç de ğersiz ba ğırsak kalır!" 
Annie, "Pekâlâ," dedi. "Pekâlâ, Paul. Şimdi... 'sandi'ni bitirecek misin?" 
"Artık bir şey yiyecek halde de ğilim." "Anlıyorum. Seni sinirlendirdim. Çok 
üzgünüm. Herhalde haklısın. Senden bunu istemekle h ata ettim." Annie çok sakindi 
artık. 
Paul onun yine derin bir depresyona girece ğini ya da müthi ş öfkelenece ğini 
sanıyordu. Ama öyle olmadı. Yine o eski programa dö ndüler. Paul yazıyor, Annie 
de günlük ürünü okuyordu. Bu tartı şmayla "ba şparmak ameliyatı" arasında 
yeterince zaman geçti ği için Paul önce durumu anlayamadı. Yani bu iki ola y 
arasındaki ba ğı. Bunu şimdi seziyordu. 
Paul, yazı makinesinden şikâyet ettim, diye dü şündü. Şimdi makineye bakıyor ve 
çim biçicinin u ğultusunu dinliyordu. Motor gürültüsü hafiflemi ş gibiydi. Ama 
nedeni Annie'nin uzakla şması de ğil, kendisinin dalgınla şmasıydı. Hayal meyal 
farkındaydı sesin. Uyuklamak üzereydi. Son zamanlar da çok yapıyordu bunu. Huzu-
revindeki bir ihtiyar gibi uyukluyordu. 
Öyle fazla şikâyet de etmedim. Makine konusunu sadece bir kez a çtım. Ama bu da 
yeterliydi. Öyle de ğil mi? Yeterden de fazla. Bu olay ne zaman oldu?.. O i ğrenç 



'sandi'leri yaptıktan bir hafta sonra mı? Evet heme n hemen. Sadece bir hafta. 
Annie'ye makinedeki kopuk harfin tu şuna bastı ğım zaman çıkan takırtının beni 
deli etti ğini söyledim. Ona Nancy bilmemne'den yeni bir yazı makinesi 
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almasını da önerdim. Bütün harfleri yerinde olan bi r makine. Sadece, "O 
tıkırtılar beni çıldırtıyor," dedim. Ve göz açıp ka payıncaya kadar sol 
başparmağın gitti! Paul'ün sol elinin ba şparmağı! Şimdi gözüküyor, şimdi 
kayboluyor. Elçabuklu ğu marifet! Ama Annie aslında sol ba şparmağımı yazı 
makinesinden şikâyet etti ğim için kesmedi, öyle de ğil mi? Bunu romanın sonunu 
ona açıklamaya yana şmadığım için yaptı. Kadın cevabımı kabul etmek zorunda k aldı 
ve bu da onu kızdırdı. Durumu kavradı ğı için fena halde öfkelendi? Hangi durumu? 
Ah, Annie bütün kozların elinde olmadı ğını anladı. Benim de üzerinde pasif bir 
etkim oldu ğunu sezdi. "Bunu yapmak zorundayım"ın gücünü. Evet,  sonunda baya ğı 
başanlı bir Şehrazat oldum. 
Çılgınca bir şeydi bu. Gülünçtü. Ama gerçekti de. Milyonlar dudak  bükebilirdi. 
Ama bunu sanatın etkisinin ne kadar yaygın oldu ğunu anlayamadıklan için 
yaparlardı. Bu tür yozla şmış piyasa romanlarının etkilerinin bile ne kadar 
yaygın oldu ğunu. Ev kadınları programlarını televizyonda ö ğleden sonra 
saatlerinde gösterilen dokunaklı dizilere göre ayar lıyorlardı. Çalı şanlarsa 
bunlan gece izleyebilmek için mutlaka bir video alı yorlardı. Arthur Conan Doyle, 
Sherlock Holmes'u Reichenbach ça ğlayanında öldürdü ğü zaman bütün Victoria ça ğı 
Đngiltere'si aya ğa kalkmı ştı. Herkes Holmes'un diriltilmesini istemi şti. 
Protestolar Annie'ninkinden farksızdı. Üzülmemi ş öfkelenmi şlerdi. Doyle annesine 
mektup yazarak Hol-mes'u öldürece ğini haber verdi ği zaman kadın ona çatmı ştı. 
Annesi o ğlunun mektubuna acele verdi ği cevapta şöyle diyordu. "O iyi Bay 
Holmes'u mu öldüreceksin? Saçma! Sakın böyle bir şeye cüret edeyim deme!" 
Sonra Paul'ün arkada şı Gary Ruddman'la ilgili olay... Rudd-man, Boulder Genel 
Kütüphanesinde çalı şıyordu. Paul bir gün ona 
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uğramı ş ve Garry'nin oda kapısına siyah bir kurdele asmı ş oldu ğunu görmü ştü. 
Perdeler de sıkıca kapatılmı ştı. Paul endi şelenmi ş ve Gary kapıyı açıncaya kadar 
yumruklamı ştı. 
Sonunda arkada şı ona, "Git ba şımdan," demi şti. "Bugün çok canım sıkılıyor. Biri 
öldü. Benim için çok Önemli olan biri." 
Paul, "Kim?" diye sormu ştu. 
Gary de o zaman üzüntüyle açıklamı ştı. "Van der Valk." Paul arkada şının kapıdan 
uzakla ştı ğını duymu ştu. Kanada tekrar vurmasına ra ğmen Gary geri dönmemi şti. 
Paul sonradan Van der Valk'ın, Nicholas Freeling ad lı bir yazarın yarattı ğı... 
sonra da öldürdü ğü hayali bir dedektif oldu ğunu ö ğrenmi şti. 
Paul, Gary'nin tepkisinin fazla yapmacık oldu ğunu dü şünmüştü. Hatta bundan da 
öteydi. Đddialıydı. Yani kısacası sadece pozdu. Paul 1983 yı lına kadar hep böyle 
düşünmüştü. Ama sonra "Garp'a Göre Dünya"yı okumu ştu. Bir hata yapmı ş ve Garp'ın 
en küçük o ğlunun vites kolu batarak öldü ğü sahneyi yatmadan hemen önce okumu ştu. 
Sonra da saatlerce gözüne uyku girmemi ş, o sahne gözlerinin önünden gitmemi şti. 
Sağa sola dönüp dururken hayali bir insan için üzülmen in gülünç oldu ğunu 
düşünmüştü sık sık. Çünkü aslında gerçekten o çocuk için üz ülüyordu. Ama bunu 
anlamanın bir yaran olmamı ştı. Yoksa Gary Ruddman, Van der Valk konusunda 
sandı ğımdan çok daha ciddi miydi, diye kafasına takılmı ştı. Ho şuna gitsin 
gitmesin, olayı hayalinde canlandırdı. 
O zaman aklına ba şka bir şey daha gelmi şti. William Gol-ding'in "Sineklerin 
Tannsı" romanını bitiri şi. O sırada on iki ya şındaydı. Kitabı sıcak bir yaz günü 
okumuş ve so ğuk limonata almak için buzdolabına gitmi şti. Sonra birdenbire yön 
deği ştirmi ş ve a ğır a ğır yürürken birdenbire ko şmaya ba şlamı ştı. Kendini banyoya 
atmı ş, klozetin üzerine e ğilerek küsmü ştü. 
294 
Sadist 
Paul birden bu garip tutkuyla ilgili di ğer örnekleri anımsadı. Her ay Dickens'in 
"Küçük Dorrit" ya da "Oliver Twisf'inin yeni bir bö lümünü getiren gemi 
Baltimore'a yakla şırken halk nhtıma dolu ş-muştu. Đçlerinden bazılan bo ğulmu ştu 



ama bu olay di ğerlerini kor-kutmamı şü. Yüz be ş ya şındaki bir kadın, "Bay 
Galsworthy 'Forsyte Efsanesi 'ni bitirinceye kadar yaşayaca ğım," demi ş ve son 
cildin son sayfası kendisine okunduktan bir saat ka dar sonra hayata gözlerini 
yummuştu. Ve o genç da ğcı. Vücut ısısı iyice dü ştü ğü için ölümün e şi ğine gelmi ş 
olan genç adamı hastaneye kaldırmı şlardı. Ar-kada şlan ona hiç durmadan 
"Yüzüklerin Efendisi" eserini okumu şlar ve sonunda hasta komadan çıkmı ştı. Daha 
buna benzer yüzlerce olay vardı. 
Paul, eserleri en çok satan kitaplar listesine gire n her yazarın, yarattı ğı 
hayali dünyalara böyle yakından ilgi duyan okuyucul ar konusunda kendi özel 
örnekleri olmalı, diye dü şündü. " Şehrazat Kompleksi" örnekleri... Annie'nin çim 
biçme makinesinin u ğultusu yükselip alçalırken Paul yan uykuya dalmı ş gibiydi. 
Aldı ğı iki mektubu hatırladı. Bundan Misery Parklan kuru lmasını Öneriyorlardı. 
Disneyland ya da Büyük Macera Parklan gibi yerler o lacaktı bunlar. Mektuplann 
birine kabataslak bir plan da eklenmi şti. Ama Paul Sheldon'un yıldız okuyucusu 
Florida, Ink Beach'den Bayan Roman D. Sandpiper HTd ü. (En azından Annie Wilkes 
hayatına girinceye kadar.) Asıl adı Virginia olan B ayan D. Sandpiper IH evinin 
üst katındaki odalardan birini Misery Salonu haline  getirmi şti. Buraya 
Misery'nin Çıkn ğım, Misery'nin Yazı Masasını, Misery'nin Kanepesini , Örtüsünü 
vb. koymu ş ve bu e şyalann polaroid resimlerini Paul'e yolllamı ştı. Misery'nin 
Yazı Masasının üzerinde Bayan Fa-very'e yazılmaya b aşlanmı ş bir pusula da vardı. 
Genç kadın bunda 
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20 Kasımda okul salonunda verilecek temsile gelece ğini açıklıyordu. Paul yazının 
romanlannın kadın kahramanına gerçekten çok uygun o ldu ğunu dü şünmüştü. Bu öyle 
yuvarlak, akıcı kadınca bir yazı de ğildi. Daha inceydi. Misery'nin i şledi ği 
örtünün üzerinde ise, "Sevginin Sana Her Şeyi Ö ğretmesine Đzin Ver," yazılıydı. 
"Sen A şk Dersi Verme Cüretini Gösterme." 
Bayan Roman D. (Virginia) Sandpiper IH mektubunda b ütün e şyalann antika 
oldu ğunu, hiç taklit kullanmadı ğını açıklamı ştı. Böyle oldu ğu resimlerden 
anla şılmıyordu ama Paul kadının do ğru söyledi ğini tahmin etmi şti. E ğer öyleyse 
bu pahalı hayal Bayan Roman D. (Virginia) Sandpiper  Hl'e binlerce dolara 
malolmu ştu. Kadın tela şla, "Emin olun para kazanmak için roman kahramanını zdan 
yararlanmıyorum," diye yazmı ştı. "Öyle bir niyetim de yok. Tann korusun! Ama 
resimlere bakmanızı ve nerelerde hata yaptı ğımı söylemenizi istedim. Pek çok 
hatam oldu ğundan eminim." Bayan Roman D. (Virginia) Sandpiper III, Paul'ün bu 
konudaki dü şündüklerini açıklayaca ğını umuyordu. Paul foto ğraflara bakarken elle 
tutulmayacak garip ve korku uyandıran bir duyguya k apılmı ştı. Kendi hayalinin 
resimlerine bakmaya benziyordu bu. O günden sonra M isery'nin küçük salon ve 
çalı şma odası kan şımını dü şlemeye çalı ştı ğı zaman aklına hemen Bayan Roman D. 
(Virginia) Sandpiper'in polaroidlerinin gelece ğini biliyordu. Bu sevimli ama tek 
boyutlu oda dü ş gücünü engelleyecekti. Kadına nelerin hatalı olduk lannı söylemek 
mi? Delilikti bu. Bundan sonra asıl Paul bir hata y apıp yapmadı ğını dü şünecekti. 
Kadına cevap yazmı ştı. Kısa bir pusula. Bayan D. (Virginia) Sandpiper' ı kutluyor 
ve ona hayranlık duydu ğunu açıklıyordu. Bu mektubunda onunla ilgili olarak  
aklına gelen noktalan sormamı ştı. Örne ğin... aklı ba şında olup olmadı ğını. Ka- 
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din hemen ikinci bir mektup daha göndermi şti. Zarf yine foto ğraf doluydu. Bayan 
Roman D. (Virginia) Sandpiper'ın ilk mektubu elle y azılmı ş iki sayfa ve yedi 
polaroidden olu şuyordu. Bu kez mektup on sayfaydı, resimler de kırk  tane. 
Kadının bu mektubu aynntı-lı ve tabii yorucu bir el kitabı gibiydi. Bayan Roman 
D. (Viriginia Sandpiper her parçayı nereden aldı ğını, kaç para verdi ğini ve 
nasıl tamir ettirdi ğini anlatıyordu. "McKibbon adında birini buldum," d iye 
yazmı ştı. "Onun eski bir sincap tüfe ği vardı. McKibbon koltu ğun yanına duvara 
ate ş ederek o kur şun deli ğini açtı. Tabii tüfe ğin uygun bir dvirde olup 
olmadı ğını pek bilmiyorum. Ama kalibresi aynı. "Foto ğraflarda ise daha çok 
eşyalann aynntılan görülüyordu. Arkadaki el yazısıyla  yazılmı ş bilgi kınntılan 
olmasaydı bunlann bilmece dergilerinde çıkan, "Bu n edir?" yazılı foto ğraflardan 
olduklannı bile sanabilirdiniz. Paul ikinci mektuba  cevap vermemi şti. Bayan 
Roman D. (Virginia) be ş mektup daha yollamı ştı. Đlk dördünden yine polaroidler 



çıkmı ştı. Sonunda kadın şaşkın şaşkın ve biraz da kırgın bir sessizli ğe 
bürünmü ştü. 
Son mektubun altına resmi bir biçimde "Roman D. San dpiper" diye imza atmı ştı. 
Paul'e onu "Virginia" diye ça ğırması için verdi ği izni geri aldı ğı 
anla şılıyordu. 
Bu kadının Misery karakterine kar şı duydu ğu ilgi bir tutku halini almı ştı. Ama 
duygulan Annie'ninkiler gibi paranoyak bir saplantı ya dönü şmemişti. Gelgeldim 
Paul şimdi ikisinin kayna ğının da aynı oldu ğunu anlıyordu. Şehrazat Kompleksiydi 
bu. Zorunluluk duygusunun o derin ve ilkel çekicili ği. 
Paul'ün kafası kaydı ye uykuya daldı. 
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Son zamanlarda böyle dalıp dalıp gidiyordu. Đhtiyarlar gibi. Birdenbire, bazen 
olmayacak anlarda ya şlı adamlar gibi uyukluyordu. Pek hafif bir uykuydu onunki. 
Çim makinesinin u ğultusunu hâlâ duyuyordu. Sonra ses kalınla ştı, kabala ştı, 
düzensizle şti. Elekti-rikli bıça ğın u ğultusu halini aldı. 
Paul yazı makinesi ve eksik n harfinden şikâyet etmek için yanlı ş günü seçmi şti. 
Ama tabii Annie Wilkes'a "Hayır," demek için hiçbir  gün uygun de ğildi. Ceza 
gecikebilirdi ama kurtulu ş yoktu bundan. 
"Eh, madem o eski n harfi seni bu kadar rahatsız ed iyor, onu unutman için bir 
şeyler bulmam gerekiyor sanınm." Paul kadının mutfak ta bir yerleri kan ştırdı ğını 
duydu. E şyalan atıyor, Annie Wilkes'a özgü o garip, özel dil le küfrediyordu. On 
dakika sonra elinde enjektörle geldi. Betadin ve el ektrikli bıça ğı da 
getirmi şti. Paul hemen haykırmaya ba şladı. Bir bakıma Pavlov'un köpeklerinden 
farkı yoktu. Pavlov çanı çaldı ğı zaman köpeklerin salyalan akıyordu. Annie 
misafir yatak odasına bir enjektör, Betadin şi şesi ve kesici, keskin bir şeyle 
girdi ği zaman da Paul çı ğlıklar atıyordu. Kadın bıça ğın fi şini tekerlekli 
sandalyenin yanındaki prize soktu. Paul yine haykı- np ba ğırdı, yalvardı. Đyi bir 
çocuk gibi davranaca ğına söz verdi. Çırpınarak i ğneden kaçmaya çalı ştı ğı zaman, 
Annie "Kifnıldama," dedi. "Do ğru otur. Yoksa parma ğını anestezi yapmadan 
keserim." 
Paul yine kaçmaya çalı şıyor, miyavlamaya benzer sesler çıka-nrken kadın, " Madem 
böyle," diye homurdandı. "Ben de bu bıçakla gırtla ğını keserim olur biter." 
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Paul o zaman hareketsiz kaldı ve onun i ğne yapmasına izin verdi. 
Annie bu kez Paul'ün hem sol ba şparmağını, hem de bıça ğın keskin tarafının iki 
yanını Betadine'e buladı. Kadın bıça ğı çalı ştırdı ve bıçak havada ileri geri 
oynamaya ba şladı ğı zaman Betadin koyu kırmızı damlacıklar halinde et rafa 
saçıldı. Ama Annie bunun farkında de ğilmi ş gibiydi. Tabii sonunda ortalı ğa çok 
daha kırmızı damlalar sıçradı. Annie bir şeye karar verdi mi onu yapıyordu. 
Hiçbir yalvarma onu etkilemiyor, çı ğlıklar durdurmuyordu. Annie inançla-nna 
bağlıydı ve kendine güveniyordu. 
Uğuldayan, titreyen bıçak Paul'ün birazdan ölecek ola n ba ş-parma ğıyla 
yanmdakinin hemen arasında yumu şak ete batarken Annie sık sık onu çok sevdi ğini 
tekrarladı. "Bu i ş Pauli'den çok anneci ğini üzüyor," diye sevecen bir kadın 
sesiyle. 
Sonra o gece ... 
(Sen rüya görmüyorsun, Paul. Uyanıkken dü şünmeye cesaret edemedi ğin şeyler 
hatırlıyorsun. Onun için uyan. Tann a şkına, UYAN! 
Ama, Paul, uyanamadı.) 
Annie ba şparmağını sabah kesmi şti. O gece ne şeyle Paul'ün odasına girdi. Yazar 
uyu şturucu ve can acısının verdi ği sersemlikle aptal aptal oturuyordu. Sanlı sol 
elini gö ğsüne dayamı ştı. 
Kadın elinde pasta vardı ve ahenksiz sesiyle, " Đyi ki do ğdun, Paul!" diye 
böğürüyordu. Aslında Paul'ün do ğumgünü de ğildi tabii. Annie pastanın üzerini 
ince mumlarla doldurmu ştu. Ve Paul'ün ölü ba şparmağını tam ortaya, pasta 
süslerinin arasında iri bir mum gibi dikmi şti. Tırna ğının ucu biraz kemirilmi ş 



olan kül rengi ölü parma ğını... Paul yazı yazarken bazen uygun bir sözcük 
bulamayınca tırna ğını di şlemeye ba şlardı. 
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Annie ona, "Cici bir çocuk olursan, sana do ğum günü pastasından bir dilim 
veririm," dedi. "O zaman özel mumdan yemek zorunda kalmazsın." 
Paul da "cici bir çocuk" olaca ğına söz verdi. Çünkü zorla o özel mumdan yemek 
istemiyordu. Ama asıl neden ba şkaydı. An-nie'ydi bu neden. "Annie harika Annie 
çok iyi yiyeceklerimiz için ona te şekkür edelim yemek istemiyoruz kızlar 
eğlenmek ister ama kötü bir şey bu tarafa do ğru geliyor. Annie lütfen bana 
başparmağımı yedirme anne Annie tannça Annie Annie yanındayk en dürüst 
davranmalısın o ne zaman uyudu ğunu ve ne zaman uyandı ğını bilir ne zaman iyi ne 
zaman kötü oldu ğunu bilir sakın a ğlayayım deme somurtma hele hiç ba ğırma ba ğırma 
bağırma..." 
Ve Paul ba ğırmadı. 
Paul şimdi uyanırken irkildi ve bütün vücuduna bir sancı yayıldı. Ba ğırmamak 
için dudaklannı birbirine sıkıca bastınlmı ş oldu ğunun farkında de ğildi. Oysa 
başparmak ameliyatı bir aydan uzun bir süre önce olmu ştu. 
Bağırmamak için çabalamaya öylesine dalmı ştı ki, bir an bahçe yolundan gelen 
şeyi fark etmedi. Gördü ğü zaman da onun bir serap oldu ğunu sandı. 
Colorado Eyalet Polisine ait bir arabaydı bu. 
11 
Paul ba şparmağı kesildikten sonra çok kötü bir süre geçirmi şti. Romanın üzerinde 
çalı şması dı şında tek ba şansı günlerin hesabı- 
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nı tutmak olmu ştu. Bu konuda patolojik bir hal almı ştı adeta. Bazen be ş dakika 
sersem sersem oturarak günleri sayıyor, birini atla yıp atlamadı ğını anlamaya 
çalı şıyordu. 
Bir keresinde, Annie kadar dengesizle şmeye ba şladım, diye dü şünmüştü. 
Ve kafası ona yorgun yorgun cevap vermi şti. E, ne olmu ş? 
Paul aya ğı kesildikten sonra romanı bakımından oldukça ba şa-n göstermi şti. 
Annie'nin kibar kibar, "Nekahat devresi," dedi ği o sürede. Hayır... Oldukça 
basan göstermi şti, sözü sadece sahte bir alçakgönüllülüktü. Aslınd a şaşılacak 
kadar ba şanlı olmu ştu. Vaktiyle sigarası bitti ği, ba şı ya da sırtı a ğrıdı ğı için 
yazı yazmayan bir insan için büyük bir geli şmeydi bu. Kahramanca sava ştı ğını 
düşüne-bilseydi ne kadar iyi olacaktı. Ama gerçeklerde n kaçmak için yine romana 
sıkıca sanlmı ş oldu ğunu sanıyordu. Çünkü gerçekten çok acı çekmi şti. Sonunda 
iyile şmeye ba şlamı ştı ama olmayan aya ğının hayali ka şıntısının sancıdan da kötü 
oldu ğunu dü şünmüştü. Onu en fazla rahatsız eden kesik aya ğının tabanıydı. Kaç 
kez gece yansı uyanmı ş ve sa ğ aya ğının ba şparmağıyla havada bir noktayı ka şımaya 
çalı şmıştı. Orası artık baca ğının bitti ği noktada on santim ötedeydi. 
Ama Paul çalı şmasını yine de sürdürmü ştü. 
Ancak ba şparmak ameliyatı ve "Bebek Jane'e Ne Oldu?" filmind en kalmı ş gibi 
gözüken o do ğumgünü pastasından sonra sepete attı ğı buru şturulmu ş kâ ğıtlann 
sayısı artmaya ba şlamı ştı. Aya ğını kaybet ve ölümünün e şi ğinden dön. Çalı şmanı 
sürdür. Ba şparmağını kaybet ve ba şın garip bir biçimde derde girsin. Aslında 
bunun tersi olması gerekmez miydi? 
Tabii ate şinin yükselmesi sorunu da vardı. Ate ş yüzünden bir hafta yatmı ştı. 
Aslında bu o kadar önemli de ğildi. Ate şi kırka yak- 
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la şmamıştı bile. Melodram yaratmaya uygun de ğildi. Herhalde ate şe belirli bir 
mikroplanmadan çok bünyesinin zayıf dü şmüş olması yol açmı ştı. Ve o "pis ate ş" 
Annie için bir sorun sayılmazdı. An-nie'nin hatıra eşyaları arasında 
antibiyotikler de vardı. Paul'e avuç-la ilaç içirmi ş, o da iyile şmişti... Bu 
korkunç şartlar altında ne kadar iyile şirse... ama bir bozukluk vardı. Sanki 
hayati bir maddeyi kaybetmi şti ve o yüzden kan şım eskisi kadar etkili de ğildi 
artık. Suçu eksik N harfine yüklemeye çalı şmıştı. Ama makinenin o harfi eskiden 
de yoktu. Aslında eksik bir harf kesik bir aya ğa kıyasla bir hiçti. Ve şimdi ek 
olarak ba şparmağı da kesilmi ş ve böylece ayn bir çekicilik kazanmı ştı. 



Sebep ne olursa olsun bir şey rüyayı bozuyordu. Bir şey kâ ğıtta gördü ğü o 
deli ğin kenarlarını büzmeye ba şlıyordu. Oysa o delik bir keresinde Lincoln 
Tüneli kadar büyümü ştü. Paul buna yemin edebilirdi! Ama şimdi meraklı birinin 
gözünü uydurarak ilginç bir in şaatı gözetleyece ği bir budak deli ği kadardı. 
Đnsanın bu delikten bir şeyler görebilmesi için gözlerini kısması, ba şını sa ğa 
sola oynatması gerekiyordu. Ve ço ğu zaman görebildi ği yerde de ilginç hiçbir şey 
olmuyordu... Görü ş açısı çok dar oldu ğu için buna da şaşmamak gerekirdi. 
Pratik açıdan ba şparmağı ameliyatından sonra olanlar ve bunu izleyen ate şin 
anlamı belliydi. Kitabın dili fazla süslü, fazla re nkli bir hal almı ştı. Henüz 
bir parodiye dönü şmemişti ama o yöne do ğru gidiyordu. Paul'ün buna engel olması 
da imkânsızmı ş gibi gözüküyordu. Hatalar, mahzen kö şelerindeki fareler gibi 
hızla ço ğalıyor-lardı. Otuz sayfa içerisinde Baron "Misery'n in Arayı şı"ndaki 
Vikonta dönü şüvermi şti. Paul da bütün bu sayfalan yırtmak zorunda kalmı ştı. 
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Yazı makinesi önce t, sonra da e harfini öksürüp tü kürmeden önceki son günlerde 
kendi kendine kaç kez, önemi yok, Paul, demi şti. Bu lanet olasıca şey bitmek 
üzere zaten... Bu do ğruydu. Kitabı yazmak bir i şkenceden farksızdı. Romanı 
bitirmek de hayatının || sona ermesi demek olacaktı . Paul'ün bu ikincisini 
biı'az daha tercih ? I etmesi, vücut, kafa ve ruh d urumunun gitgide ne kadar 
kötüle şti ğini açıklıyordu. Ve roman bütün bunlara ra ğmen ilerliyordu. Sanki 
onlarla hiçbir ili şkisi yokmu ş gibi. Hatalar sinir bozucu şeylerdi ama önemli de 
sayılmazdı aslında. Paul asıl hayal etme konusunda eskisinden daha fazla sorunla 
kar şıla şıyordu. "Bunu Yapabilir misin?" basit bir e ğlence olmaktan çıkmı ş, bir 
angaryaya dönü şmüştü. Ama roman Annie'nin Paul'e yaptı ğı bütün o korkunç şeylere 
ra ğmen yine de ilerliyordu. Zaten Paul, Annie ba şparmağımı kesti ği zaman akan 
yanm litre kanımla birlikte cesaretim de kayboldu, diye söyleniyordu kendi 
kendine. Ama hikâye yine de güzeldi. O zamana kadar  yazdı ğı Misery romanlannın 
en iyisi. Konu melodram kokuyordu ama iyi planlanmı ştı. Đddiasız ve 
eğlenceliydi. Bu kitabın baskısı kısıtlı olacak, diyo rdu. Annie Wilkes Edisyonu 
- Đlk bas-kı-bir adet... Oysa bir yayınevi hassaydı ge rçekten çok satardı... 
Evet, bu lanet olasıca makine da ğılmazsa yazmayı sürdürebilece ğimi sanınm. 
Bir gün yine yazı makinesini havaya kaldınp indirdi kten sonra kendi kendine, 
hani sen çok serttin, demi şti. Sıska kollan titriyor, ba şparmağının yeri korkunç 
sancıyordu. Alnı ya ğlı bir ter tabakasıyla kaplıydı. Çok serttin. Yorgu n ve 
yaşlı şerifi rezil etmeye hazırlanan genç bir kovboy. Ama i şte bir harf eksik, 
t, e ve g de sallanmaya ba şlıyorlar... Bazen bir yana e ğiliyor, bazen öbür yana. 
Kimi zaman da satınn yukansına çıkıyor, kimi kez de  altına dü şüyor. Galiba bu 
sava şı bu ya şlı ve yorgun makine kazanacak, dostum... Bel- 
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ki Annie denilen o di şi köpek de bunu biliyordu. Belki de o yüzden sol el imin 
başparmağını kesti. Eskiden dedikleri gibi, " Đyice kaçak ama aptal de ğil." 
Yazı makinesine yorgun bir dikkatle bakmı ştı. 
Haydi. Haydi parçalasana! Ama ben yine de romanı ta mamlarım. Annie bana yeni bir 
makine almak isterse ona te şekkür ederim. Đstemezse de, romana el yazısıyla 
devam ederim. 
Yapmayacağım bir tek şey var. O da ba ğırmak. 
Bağırmayaca ğını. 
Ben! 
Bağırmayaca ğını! 
12 
"Ba ğırmayaca ğını!" 
Paul pencerenin önünde oturuyordu. Đyice uyanmı ştı artık. Annie'nin bahçe 
yolundaki polis arabasının gerçek oldu ğunu çok iyi biliyordu. Bir zamanlar sol 
aya ğı oldu ğu gibi. 
Bağır! Kahretsin! Ba ğırsana! 
Bağırmak istiyordu ama kendi kendine verdi ği o emir çok güçlüydü. A ğzını bile 
açamıyordu. Çabaladı ve o zaman gözlerinin önünde e lektrikli bıça ğın keskin 
yanından sıçrayan kahverengimsi Betadin damlaları b elirdi. U ğra ştı, didindi ve 



baltanın kemikten kurtulurken çıkardı ğı gıcırtıyı duydu. Kadın elindeki kibritle 
Bernz-O-matik'i yaktı ğı zaman çıkan "fum" sesini i şitti. 
Ağzını açmaya çalı ştı ama ba şaramadı. 
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Ellerini kaldırmaya çabaladı, onu da yapamadı. 
Kapalı dudaklarının arasından korkunç bir inilti dö küldü. Parmaklan yazı 
makinesinin iki yanma düzensizce vurdu. Ama sadece bu kadannı yapabildi. 
Kaderine ancak bu kadar hakim olabildi ği anla şılıyordu. Daha önce olanların 
hiçbiri bu hareketsizlik kadar cehennem azabı çekti rmemi şti ona. Belki sol 
baca ğının oynamasına ra ğmen aya ğının kımıldadı ğını gördü ğü an aynı ıstırabı 
duymuştu. Aslında bu an fazla uzun sürmedi. Belki be ş saniye, en fazla on. Ajna 
Paul Sheldon'un kafasında saniyeler yıllar kadar uz adı. 
Đşte kurtulu ş oradaydı. Onu kolaylıkla görebiliyordu. Bütün yapm ası gereken camı 
kırmak, o di şi köpe ğin diline sardı ğı ba ğı çözmek ve, "Bana yardım edin!" diye 
bağırmaktı. "Bana yardım edin! Beni Annie'den kurtann!  Tannçadan koruyun beni!" 
Ama aynı anda içinde bir ses çı ğlıklar atıyordu. Cici bir çocuk olaca ğım, Annie! 
Bağırmayaca ğını! Yaramazlık etmeyece ğim! Tannça adına, uslu oturaca ğım! 
Bağırmayaca ğıma söz veriyorum. Sadece kolumu baca ğımı kesme artık! 
Bu olaya kadar kadının onu böylesine sindirmi ş oldu ğunu tam anlayabilmi ş miydi? 
Kadının ki şili ğinin, ruhunun ne kadannı a şın-dınp götürdü ğünü? Hep deh şet içinde 
oldu ğunu biliyordu. Bir zamanlar çok güçlü oldu ğu için önemsemedi ği o kendi 
ki şisel gerçe ğinin ne kadannın silinmi ş oldu ğunu fark etmi ş miydi? 
Bir şeyi hemen hemen kesinlikle biliyordu. Dilinin felce  u ğramasından çok daha 
kötü dertleri vardı onun. Yazdı ğı romanın da eksik harfler, yüksek ate ş, 
hatalar, hatta cesaret kınlmasmdan daha kötü dertle ri oldu ğu gibi. Gerçek feci 
ama çok basitti. Ürkütecek kadar basit. Paul yava ş yava ş ölüyordu. Ama artık 
ölmenin korktu ğu kadar kötü bir şey olmadı ğını anlamaya ba şlamı ştı. Aynca 
tükeniyordu. Đşte bu korkunçtu. Çünkü aptalca bir şeydi. 
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Polis devriye arabasının kapısını açarak inerken Pa ul'ün içinden o panik dolu 
çı ğlık yükseldi. Sakın ba ğırma! Memur geni ş kenarlı şapkasını düzeltti. Aslında 
çok gençti. Ancak yirmi iki, yirmi üç ya şındaydı. Camlan ham petrol kadar kara 
ve iki sıvı damlası gibi duran bir güne ş gözlü ğü takmı ştı. Duraklayarak haki 
pantolonunun ütü yerlerini düzeltti. Ondan otuz met re ötede uçuk renkli suratı 
bir ihtiyannkinden farksız olan sakallı bir adam yu valanndan u ğramı ş mavi 
gözleriyle camın arkasından ona baktı. Kapalı dudak la-nyla inliyor, ellerim 
tekerlekli sandalyenin kol yerlerine konmu ş tahtaya vuruyordu. 
Sakın ba ğırma! 
(Haydi, ba ğır!) 
Bağmrsan her şey sona erer. Haykır ve bitsin... 
(Hiçbir zaman, hiçbir zaman sona ermeyecek. Ben ölü nceye kadar sürecek. Bu 
delikanlı tanrıçayla ba şa çıkamaz...) 
Paul, ah Tannm! Sen şimdiden öldün mü? Ba ğırsana a şağılık solucan! AVAZ AVAZ 
BAĞIR! 
Paul'ün dudaklan açılırken yırtılmayı andıran hafif  bir ses duyuldu. Ci ğerlerini 
havayla doldurarak gözlerini yumdu. Neler haykıraca ğını bilmiyordu. Ba ğınp 
bağırmayaca ğını da. 
Paul, "AFR ĐKA!" diye haykırdı. Titreyen elleri ürkmü ş ku şlar gibi havalandı. 
Çatlayan beyninin parçalannı tutmak istiyormu ş gibi ellerini ba şının iki yanına 
bastırdı. "Afrika! Afrika! Đmdat! Đmdat! Afrika!" 
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Paul gözlerini çabucak açtı. Polis eve do ğru bakıyordu. Paul güne ş gözlü ğü 
yüzünden onun gözlerini göremiyordu. Ama ba şını hafifçe kaldırmı ş olmasından 
biraz şaşırdı ğı anla şılıyordu. Genç adam bir an eve do ğru bir adım attı, sonra 
da durdu. 



Paul ba şını e ğerek tahtaya baktı. Yazı makinesinin sol tarafında ağır, seramik 
bir kül tablası duruyordu. Đçinde Paul'ün sa ğlı ğına dokunmayacak şeyler vardı. 
Silgi, kâ ğıt ata şlan. Paul kül tablasını yakaladı ğı gibi pencereye do ğru 
fırlattı. Cam şangırdayarak kınldı ve parçalar dı şan fırladı. Paul için bu 
dünyanın en özgürlük sa ğlayan sesiydi. Sersem sersem ve duvarlar yıkıldı, d iye 
düşündü ve sonra ba ğırdı. "Buradayım! Bana yardım et! O kadından sakın!  Deli o!" 
Eyalet polisi ona bakakaldı. A ğzı bir kan ş açık kalmı ştı. Elini gö ğüs cebine 
atarak bir şey çıkardı. Bu ancak bir foto ğraf olabilirdi. Buna baktı, sonra da 
bahçe yolunun kenanna kadar geldi. Orada durup üç k elime söyledi. Paul polisin 
sesini bir daha duymayacaktı. Ba şkalan da öyle. Genç adam o üç kelimeden sonra 
anlamsızca sesler çıkaracak ama do ğru dürüst ba şka bir şey söyleyemeyecekti. 
Polis, "Tannm!" diye ba ğırdı. "Bu sizsiniz!" 
Paul dikkatini genç adama öylesine vermi şti ki, Annie'yi neden sonra fark etti. 
Ama çok geçti artık. Kadını gördü ğü zaman batıl inançlara ba ğlı gerçek bir 
dehşet duy u. Annie bir tannça halini almı ştı. Yansı kadın, yansı makine bir 
yaratık. Garip bir di şi. Sen-tor. Kadın çim biçme makinesinden inmemi şti. 
Başındaki beysbol 
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kepi dü şmüş, dudaklan gerilerek di şleri ortaya çıkmı ş, yüz hatları çarpılıp 
donmuştu. Bir elinde tahta bir haç tutuyordu. Bu Bossie a dlı ine ğin mezanndaki 
haçtı. Đnek sonunda bö ğürmekten vazgeçerek ölmü ştü. Ama ölen bir numaralı Bossie 
miydi, yoksa iki numaralısı mı, Paul bunu unutmu ştu. 
Ama Bossie adlı inek gerçekten ölmü ştü. Baharda topraklar yeterince yumu şadı ğı 
zaman Paul pencereden Annie' nin inek için mezar ka zmasını seyretmi şti. Bazen 
hayretle sarsılmı ş, bazen de katıla katıla gülmü ştü. Annie tam bir gün 
uğramı ştı. Sonra çürümeye ba şlamı ş olan Bossie'yi ahınn arkasından sürükleye 
sürükleye getirmi şti. Bunu yapmak için cipe zincir ba ğlamı ş, zincirin öbür ucunu 
da Bossie'nin gövdesine sarmı ştı. Paul bu sahneyi seyrederken kendi kendine 
iddiaya girmi şti. Annie, Bossie'yi mezara sokamadan hayvan ikiye aynlacak. Ama 
iddiayı kaybetmi şti. Annie ine ği çukura atmı ş sonra da sakin sakin mezan 
doldurmaya ba şlamı ştı. Bu i şi karanlık bastıktan çok sonra bitirebilmi şti. 
Paul, kadının mezann üzerine haçı dikmesini ve yeni  do ğan ilkbahar ayının 
ı şı ğında Đncil okumasını seyretmi şti. 
Annie şimdi haçı bir mızrak gibi tutuyordu. Dikey tahtasın ın topraklı sivri 
ucunu polisin tam sırtına do ğru çevirmi şti. 
Paul bir çı ğlık attı. "Dikkat et! Arkanda!" Geç kalmı ş oldu ğunu biliyor ama yine 
de ba ğırıyordu. 
Annie ku ş cıvıltısını andıran bir ses çıkardı ve Bossie'nin haçını polisin 
sırtına sapladı. 
Genç adam, "Ah..." dedi. A ğır a ğır birkaç adım atarak çim alana çıktı. Sırtı 
büküldü, yüzünde böbrek ta şı dü şüren ya da gazı olan bir adamınkine benzeyen bir 
ifade belirdi. Paul önünde oturdu ğu pencereye do ğru gelirken haç yere do ğru 
eğilmeye ba şladı. Pence- 
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redeki kınk camların arasında yazann kül rengi hast a suratı gözüküyordu. Genç 
adam ellerini a ğır a ğır kaldırarak omuzlarından geriye uzandı. Sanki eri şemedi ği 
bir yeri ka şımaya çalı şıyordu. 
Annie çim biçme makinesinden inmi ş, donmu ş gibi duruyordu şimdi. Parmaklannın 
uçlannı gö ğüslerine bastırmı ştı. Sonra birdenbire atıldı, haçı tuttu ğu gibi 
memurun sırtından çıkardı. 
Genç adam ona do ğru döndü. Tabancasını çekmeye çalı şıyordu. Annie bu kez de 
haçın sivri ucunu memurun karnına sapladı. 
Genç adam bu sefer, "O..." diyebildi. Ellerini karn ına bastırarak dizüstü dü ştü. 
O e ğilirken Paul polisin kahverengi gömle ğine ilk vuru şun açtı ğı deli ği gördü. 
Annie haçı tekrar çekip çıkardı. Sivri ucu kınlmı ş, geride çentik çentik bir yer 
kalmı ştı. Kadın haçı kaldırdı ğı gibi memurun iki kürek kemi ğinin arasına 
sapladı. Sanki bir vampiri öldürmeye çalı şıyordu. Belki ilk iki sefer sopa fazla 
zarar verecek kadar batmamı ştı. Ama bu kez dikey tahtanın ucu dizüstü çökmü ş 



olan delikanlının sırtına en a şağı yedi santim kadar girdi. Polis yüzüstü 
devrildi. 
Annie, " ĐŞTE!" diye haykırarak Bossie'nin haçını döndürdü ve çekip çıkardı. 
"BEĞENDĐN MĐ P ĐSLĐK?" 
Paul ba ğırdı. "Annie, yeter!" 
Kadın ba şını kaldırarak ona baktı. Kara gözleri maden parala r gibi parlıyor, 
yüzüne dü şen saçlan yosunlara benziyordu. A ğzının kenarlan ne şeli bir 
gülümseyi şle bükülmü ştü. Hiç olmazsa bir an için kendini kapıp koyuvermi ş olan 
bir delinin gülümsemesiydi bu. Sonra Annie ba şını e ğerek gözlerini tekrar polise 
dikti. 
" Đşte!" diye ba ğırarak haçı tekrar delikanlının sırtına sapladı. So nra da 
kabaetlerine. Ve bir baca ğının üst kısmına. Ve boynuna. Ve kası ğına. Kadın 
polisi haçla altı defa bıçakladı adeta  Sopanın 
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ucunu her saplayı şında çı ğlıklar atıyordu. " ĐŞTE!" Sonra dikey tahta yarıldı. 
Annie sanki bir konu şmayı sürdürüyormu ş gibi, " Đşte," diyerek biraz önce ko şup 
geldi ği tarafa do ğru yürüdü. Gözden kaybolmadan önce kanlı haçı, artı k onu hiç 
ilgilendirmiyormu ş gibi bir tarafa attı. 
14 
Paul ellerini sandalyenin tekerleklerine koydu. Ner eye gitmek istedi ğini 
bilmiyordu. Oraya eri şti ği zaman ne yapaca ğını da. Yoksa mutfa ğa gidip bir bıçak 
kapmayı mı dü şünüyordu? Annie'yi öldürmek için de ğil. Ah, hayır! Böyle yapmaya 
kalkı şırsa kadın onun elindeki bıça ğa bir an bakar, sonra da sundurmaya giderek 
çiftesini alırdı. Hayır, Annie'yi öldürmeyi dü şünmüyordu Paul. Sadece kadının 
intikamından kurtulmak için bileklerini kesmeyi pla nlıyordu. Aslında niyetinin 
bu oldu ğundan da pek emin de ğildi. Ama pekâlâ güzel bir fikirdi bu. Çünkü 
sahneden çıkmanın zamanı gelmi şti. Kadının öfkesi yüzünden orasının burasının 
kesilmesinden bıkmı ştı artık. 
Sonra Paul bir şeyi fark etti ve dondu kaldı. 
Polisi... 
Genç adam hâlâ ya şıyordu. 
Memur ba şını kaldırdı. Güne ş gözlü ğü dü şmüştü. Paul şimdi onun gözlerini 
görebiliyordu. Onun ne kadar genç oldu ğunu da. Fena yaralanmı ştı ve korkuyordu 
delikanlı. Kanlar yüzünden şakır şa- 
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kır akıyordu. Elleriyle dizlerinin üzerinde do ğrulmayı ba şardı. Yüzükoyun dü ştü. 
Tekrar a ğır a ğır kalktı. Devriye arabasına do ğru sürünmeye ba şladı. 
Polis evle bahçe yolu arasındaki çim kaplı hafif yo kuşun ortasına kadar gitti. 
Sonra dengesini kaybederek sırtüstü yuvarlandı. Bir  an dizleri bükülü öylece 
yattı. Arkaüstü döndürülmü ş bir kaplumba ğa kadar çaresizdi. Sonra a ğır a ğır 
yuvarlanarak yan döndü. Tekrar dizüstü do ğrulabilmek için yine korkunç bir 
biçimde çabalamaya ba şladı. Üniforma gömle ği ve pantolonu kan içindeydi. Küçük 
lekeler geni şliyor, di ğerleriyle birle şiyor ve daha da büyüyordu. 
Polis bahçe yoluna ula ştı. 
Birdenbire çim biçme makinesinin homurtusu yükseldi . 
Paul bir çı ğlık attı. "Dikkat et! Dikkat et! Kadın geliyor!" 
Polis ba şını döndürdü. Yüzünde sersemce bir korku belirdi. Y ine tabancasını 
çekmeye çalı ştı. Ve ba şardı da. Uzun namlulu kapkara, kocaman bir silahtı.  
Kabzası tahtadandı. Sonra Annie tekrar ortaya çıktı . Çim biçme makinesinin 
üzerinde dimdik oturuyor ve mümkün oldu ğu kadar hızla yakla şıyordu. 
Paul, "Kadını vur!" diye ba ğırdı. Ama genç adamın eli titriyordu. "Pis Harry"ye  
yakı şacak koskocaman tabancasıyla kadını vuraca ğı yerde silahı elinden dü şürdü. 
Sonra tabancayı almak için elini uzattı. Annie çim biçme makinesini döndürdü ve 
delikanlının kolunun üzerinden geçti. Makinenin kes ik çimlerin döküldü ğü egzos 
borusundan müthi ş bir kan fı şkırdı. Makinenin dönen bıça ğı tabancaya çarparak 
şangırdadı. Annie yamaçtan çıktı ve oradan döndü. Bi r an gözü Paul'e ili şti. 
Yazar, bu bakı şın ne anlama geldi ğini biliyorum, diye dü şündü. Bana önce polis, 
sonra sen, demek istedi. 
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Delikanlı yan yatmı ştı yine. Annie gaza basarken çim biçme makinesinden  çı ğlı ğa 
benzer bir ses yükseldi. Ve kadın polisin kafasının  üzerinden geçti. 
Paul son kez genç adamın deh şet dolu kahverengi gözlerini, kendini korumak için 
kaldırdı ğı kolundan sarkan gömle ğinin parçalarım gördü. O gözler ortadan 
kayboldu ğu zaman Paul da ba şını çevirdi. 
Çim biçme makinesinin motorunun sesi birdenbire bo ğukla ş-tı. Bunu hızlı vurma 
gürültüleri izledi. Ama sanki bütün bunlar garip bi r biçimde bir sıvıyla 
ilgiliydi. 
Gözlerini yummu ş olan Paul tekerlekli sandalyenin yanına kustu. 
15 
Gözlerini mutfak kapısının kilidine sokulan anahtar  şakırtısını duydu ğu zaman 
açtı. Kendi kapısı açıktı. Kadının holden geçerek y akla şmasını seyretti. 
Annie'nin aya ğında kahverengi eski kovboy botlan vardı. Kot panto lon giymi şti. 
Kemerinden bir deste anahtar sallanıyordu. Arkasınd aki erkek ti şörtü kan 
içindeydi. Paul, ondan kaçmak istiyormu ş gibi iskemlesinde geriledi. Annie'ye, 
"Yine bir yerimi kesersen bu sefer ölürüm," demek i stedi. "Buna kolumu ya da 
baca ğımı kesmenin yarattı ğı şok da neden olmaz. Ben mahsus ölürüm." Ama bunları 
söylemeyi ba şaramadı. Sadece garip, hı şırtılı sesler çıkardı. Bu yüzden de kendi 
kendinden tiksindi. 
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Zaten kadın ona konu şma fırsatı bırakmadı. "Seninle daha sonra ilgilenec eğim," 
diyerek kapıyı kapattı. Anahtarlarından biri kilitt e şıkırdadı. Kadın kapıya, 
Tom Twyford'u bile yenilgiye u ğratacak yeni bir Kreig kilit takmı ştı. Annie 
topuklannı vura vura holden uzakla ştı. 
Paul ba şını çevirerek sersem sersem pencereden baktı. Polis in vücudunun bir 
kısmını görebiliyordu. Delikanlının ba şı hâlâ çim biçme makinesinin altındaydı. 
Makine devriye arabasına dayanarak e ğrilmi şti. Đnsanların bindi ği bu çim kırpma 
makinesi küçük bir traktöre benziyordu. Büyük çim a lanların düzgünce 
kırpılmaları için yapılmı ştı. Kayalann, odunlann üzerinden geçerken dengesini  
koruyacak durumda de ğildi. Polislerin kafalarının üzerinden geçerken de.  Devriye 
arabası oraya park edilmeseydi ve polis de Annie on a saldırmadan önce arabaya 
yakla şmasaydı, çim biçme makinesi mutlaka devrilecek ve A nnie yere 
yuvarlanacaktı. Kadın belki bir zarar görmeyecek, a ma belki de a ğır biçimde 
yaralanacaktı. 
Paul sıkıntıyla, bu kadın iblis kadar şanslı, diye dü şündü. Annie'nin çim biçme 
makinesini çalı ştırarak polisin üzerinden indirmesini seyretti. Mak inenin yanı 
devriye arabasını sıyırırken çı ğlı ğa benzer bir ses duyuldu. 
Delikanlı artık ölmü ş oldu ğu için Paul ona bakabiliyordu. Memur şimdi bir grup 
arsız çocu ğun sa ğa sola vurdu ğu bir bebe ğe benziyordu. Paul adım bilmedi ği bir 
gence müthi ş acıdı. Ama buna ba şka bir duygu da karı şıyordu. Bu duyguyu inceledi 
ve haset oldu ğunu anlayınca çok şaşırdı. Memur bir daha karısının ve 
çocuklarının yanlanna dönmeyecekti. Ama öte yandan Annie Wilkes'in elinden 
kurtulmu ştu. 
Kadın delikanlıyı kanlı elinden tutarak bahçe yolun dan yukarıya do ğru sürükledi 
ve ahıra soktu. Dı şarı çıkarak ahır kapılarım ar- 
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dma kadar açtı. Sonra devriye arabasına gitti. Saki n sakin hareket ediyordu. 
Arabayı çalı ştırarak ahıra götürdü. Dı şarı çıkıp kapılan çekti. Arada kendisinin 
geçebilece ği kadar bir aralık bıraktı. 
Bahçe yolunun yansına kadar inerek etrafına bakındı . Ellerini beline dayamı ştı. 
Yüzünde yine o şaşılacak kadar sakin ve huzurlu ifade vardı. 
Çim biçme makinesinin altı kan içindeydi. Özellikle  egzoz borusunun etrafı. 
Borudan daha kan damlıyordu. Yola haki üniformanın parçalan dü şmüştü. Çim alanda 
uçu şuyorlardı. Annie'nin mayısta dikti ği kaktüse bir karton parçası yapı şmıştı. 
Bossie'nin kınl-mı ş haçı yolda yatıyor ve sanki i ğrenç olayla ilgili bir 
açıklama yapıyordu. 
Kadın gözden kayboldu. Yine mutfak kapısına do ğru gidiyordu. Annie içeri girdi ği 
zaman Paul onun şarkı söyledi ğini duydu. "O GELD ĐĞĐ zaman altı beyaz atı 



sürecek... O GELD ĐĞĐ zaman altı beyaz atı sürecek... O GELD ĐĞĐ zaman, O GELD ĐĞĐ 
ZAMAN!" 
Annie yeniden ortaya çıktı ğı zaman elinde büyük ye şil bir çöp po şeti vardı. 
Bunlardan birkaçını da kot pantolonun arka ceplerin e sokmu ştu. Ti şörtünün 
yakasının etrafı ve koltuk altlan terden ıslanmı ştı. 
Paul, birkaç bez parçası için bu kadar çöp po şeti çok, diye dü şündü. Ama 
Annie'nin o torbalara koyacak çok şey bulaca ğını biliyordu. 
Kadın üniforma parçalannı topladı, sonra da haçı al dı. Kmp ikiye ayırdı, 
parçalan po şete attı. Bunu yaptıktan sonra da inanılmayacak bir  biçimde e ğilerek 
selam verdi. Polisin tabancasını kaptı. Silahı usta lıkla bo şaltarak kur şunlan 
arka cebine soktu. Tabancayı da beline. Kaktüse tak ılmı ş olan karton parçasını 
alıp dü şünceli dü- 
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şünceli baktı. Sonra onu da di ğer arka cebine tıktı. Ahıra giderek çöp 
poşetlerini içeri attı ve eve döndü. 
Yan çim alanda ilerleyerek mahzen kapa ğına yakla ştı. Kapak Paul'ün penceresinin 
hemen hemen altındaydı. Annie'nin gözü bir şeye takıldı. Kül tablasına. Tablayı 
alıp nazik nazik kınk camdan uzattı. 
"Al, Paul." 
Uyumuş gibi tablayı aldı. 
Annie, "Ata şlan daha sonra toplanm," dedi. Sanki Paul bunu dü şünüyormu ş gibi. 
Bir an a ğır tablayı e ğilmi ş olan kadının kafasına indirmeyi dü şündü. Böylece 
kafatasını yaracak ve beyninin yerindeki hastalıklı  şeyi akıtacaktı. 
Sonra kadını sadece hafifçe yaralarsa ba şına gelecekleri dü şündü ve tablayı 
titreten ba şparmaksız eliyle eski yerine koydu. 
Annie ba şını kaldırdı. "Bildi ğin gibi polisi ben öldürmedim." 
"Annie..." 
"Onu sen öldürdün. Çeneni tutsaydın, onu buradan gö nderirdim. O da sa ğ olurdu. 
Ben de bütün bu pislikleri temizlemek zorunda kalma zdım." 
Paul, "Evet," dedi. "Yoldan inip giderdi. Ama ya be n, Annie?" 
Kadın kapaktan bahçe hortumunu çekiyor ve koluna sa nyor-du. "Ne demek istedi ğini 
anlayamadım." 
"Pekâlâ anladın." Paul da geçirdi ği o şok yüzünden birdenbire sakinle şmişti. 
"Poliste resmim vardı. Şimdi cebinde o foto ğraf. Öyle de ğil mi?" 
"Bana soru sorma. Ben de yalan söylemeyeyim." Paul'  un penceresinin solunda bir 
bahçe muslu ğu vardı. Kadın hortumu buna taktı. 
315 
Stephen King 
"Eyalet polisinde foto ğrafım vardı. Bu da arabamı bulduklarını gösteriyor.  
Đkimiz de bunun olaca ğını biliyorduk. Ben sadece bu i şin bu kadar gecikmi ş 
olmasına şaşıyorum. Bir romanda araba sürüklenir ve kaybolup gi debilir. 
Gerekiyorsa ben okuyuculan buna inandırabilirim san ınm. Ama gerçek hayatta bu 
olmaz. Ama bize yine de kendi kendimizi kandırmaya devam ettik, öyle de ğil mi, 
Annie? Sen kitap yüzünden. Ben de hayatımın pek sef il bir hal almasına ra ğmen 
yine de ya şamak için." 
"Neden söz etti ğini anlamıyorum." Annie muslu ğu açtı. "Benim bütün bildi ğim şu: 
Kül tablasını pencereden attı ğın zaman o zavallı çocu ğu öldürdün. Ona olanlarla, 
senin ba şına gelecekleri birbirine kan ştırmaya ba şlıyorsun." Paul'e bakarak 
sınttı. Gülü şünde çılgınlık vardı. Ama Paul bir şeyi daha fark etti. Onu 
gerçekten korkutan bir şeyi. Annie'nin gülü şünde bilinçli bir kötülük, habislik 
vardı. Gözbebeklerinin gerisinde bir ifrit dans edi yordu. 
Paul, "Seni a şağılık di şi köpek!" dedi. 
"Deli di şi köpek, öyle de ğil mi?" Kadın hâlâ gülümsüyordu. 
"Ah, evet. Sen delisin." 
"Bunu konu şmamız gerekiyor, öyle de ğil mi? Vaktim oldu ğu zaman. Seninle bu 
konuyu uzun uzun konu şaca ğız. Ama şimdi i şim ba şımdan a şkın. Bunun sen de 
farkındasm sanınm." 
Muslu ğu açtı. Hemen hemen yanm saat u ğra şarak kırpma makinesi, bahçe yolu ve çim 
alandaki kanlan yıkadı. 



Sonra muslu ğu kapatıp hortumu topladı. Ye şil plastikten yılana benzeyen şeyi 
mahzene attı. Kapa ğı kapatıp sürgüyü itti. Bir an durarak su içinde ka lmı ş olan 
bahçe yoluyla ıslak ıslak parlayan çimlere baktı. 
Çim biçme makinesine bindi ve evin arka tarafına do ğru gitti. Paul hafifçe 
gülümsedi. Kadında şeytan şansı var. Ve sıkı ştı ğı za- 
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man iblis kadar zekile şiyor... hemen hemen... Boulder'da bir hata yaptı am a 
şansı sayesinde yakasını kurtardı. Şimdi de bir hata yaptı ğını görüyorum. 
Makineyi iyice yıkadı ama alttaki bıça ğı unuttu. Hatta bütün bıçak yuvasını. 
Belki daha sonra hatırlar ama sanmıyorum. O nemli a n geçer geçmez her şeyi 
unutuveriyor... 
Annie biraz sonra mutfak kapısından içeri girdi. Yu kanya çıktı. Paul onun bir 
süre orada dola ştı ğım duydu. Sonra a şağı indi. A ğır a ğır. Sanki yumu şak ve a ğır 
bir şeyi sürüklüyordu. Paul bir an dü şündü. Sonra tekerlekli sandalyeyle kapıya 
giderek kula ğını kapıya dayadı. 
Ayak sesleri uzakla ştı. Yine bir şey sürüklenirken çıkan o ses duyuluyordu. Aynı 
anda Paul'ün kafasında bir korku şimşeği çaktı. Deh şetinden kızardı. Sundurma! 
Baltayı almak için sundurmaya gitti! Yine beni balt ayla kesecek! 
Ama bu sadece anlık bir deh şetti. Paul bu dü şünceyi kafasından uzakla ştırdı. 
Sundurmaya gitmedi. Merdivenden mahzene iniyor. Ve yumuşak bir şeyi sürüklüyor. 
Kadının tekrar yukan çıktı ğını duyunca hemen hemen pencereye döndü. Topuk 
sesleri yakla ştı. Anahtar kilitte dönerken Paul, beni öldürmeye g eldi, diye 
düşündü. Ve o zaman sadece bitkince bir rahatlık duydu . 
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Kapı açıldı, Annie orada durarak dü şünceli dü şünceli ona baktı. Temiz bir 
ti şörtle pantolon giymi ş, bir omuzuna haki renkte küçük bir çanta asmı ştı. 
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Annie içeri girerken, Paul, "Pekâlâ, Annie," dedi. "Beni öldür. Niyetin buysa 
onu da yap. Ama hiç olmazsa i şi çabucak bitirmek dürüstlü ğünü göster. Artık 
başka bir yerimi kesme." Bu sözleri söyleyebilmesi ve üstelik bunu vakarla 
yapması kendini şaşırttı. 
"Seni öldürecek de ğilim, Paul." Kadın durakladı. "Yani şansım bana biraz yardım 
ederse. Seni öldürmek gerekir. Bunu biliyorum. Ama ben deliyim. Öyle de ğil mi? 
Ve deliler her zaman çıkar-lannı kollayamazlar." 
Annie, Paul'ün arkasına geçerek sandalyeyi itti. On u holden geçirerek mutfa ğa 
götürdü. E ğrilemesine dolan güne şin ı şıklan altın gibiydi. Fınnın yukansındaki 
saate göre altıyı çeyrek geçiyordu. Paul kırda ilk cırcır böceklerinin ötmeye 
başladıklannı duyuyordu. Bu sesleri çocukken de duyard ım, diye dü şündü. O zaman 
sakat de ğildim. Az kalsın a ğlayacaktı. 
Annie onu kiler bölmesine itti. Mahzenin kapısı bur adaydı. Ve kapı açıktı. 
Basamaklan sönük san bir ı şık aydınlatıyordu. Kı şın sonlannda mahzeni su 
basmı ştı ve a şağısı hâlâ rutubet kokuyordu. 
Paul kendi kendine, a şağıda örümcekler var, dedi. Fareler. Sıçanlar. Kadına  
baktı. "Ben bu i şde yokum, Annie," 
Kadın onu sabırsızlıkla süzdü. Paul, polisin öldü ğünden beri akıllanmamı ş gibi 
davranıyor, diye dü şündü. Annie'nin yüzünde büyük bir ziyafete hazırlan an bir 
kadının biraz yorgun ama kararlı ifadesi vardı. 
Annie, "Mahzene ineceksin," dedi. " Şimdi tek sorun şu: Seni sırtıma mı alaca ğım, 
yoksa sandalyeyle a şağıya mı itece ğim? Karar vermek için be ş saniyen var." 
Paul hemen, "Sırtına binerim," diye cevap verdi. 
"Akıllıca bir karar..." Annie, Paul'ün kollannı boy nuna dola-yabilmesi için 
arkasını döndü. Sonra da ekledi. "Beni bo ğmak gibi 
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budalaca bir şey yapmaya kalkma, Paul. Harisburg'da karate dersle ri aldım. O 
i şde çok da ba şanlı oldum. Seni fırlatınm. Yer toprak ama çok sert . Belkemi ğin 
kınhr." 
Annie, Paul'ü kolaylıkla sırtına aldı. Bacaklanndak i çubukla-n çıkarmı ştı artık. 
Şimdi bu çirkin ve çarpık bacaklar iki yandan sallan ıyordu. Dizi tuz yı ğınına 



dönmüş olan sol baca ğı sa ğından tam on santim kısaydı. Kısa sürelerle sa ğ 
aya ğının üzerinde durabiliyordu. Ama saatlerce süren ha fif, ilkel bir acıya 
neden oluyor, ilaçla bile geçmiyordu. 
Annie onu eski ta ş ve tahta, sel ve çürük sebze kokan mahzene indirdi . Burayı 
tavandan sarkan üç çıplak ampul aydınlatıyor, çıpla k kiri şlerin arasından eski, 
çürümü ş örümcek a ğlan hamaklar gibi sallanıyordu. Duvarlar kaba ta ştan 
yapılmı ştı. Đçerisi serindi. Ama ho ş bir serinlik de de ğildi. 
Paul, Annie'ye hiç şimdiki kadar böylesine yakın olmamı ştı. Kadının ter kokusunu 
alıyordu. Sinsi ve kötü bir yaratı ğın koku şuydu bu. Bunun altında ise eski kir 
kokusu vardı. Annie'nin sık sık yıkanmayı ihmal ett i ği anla şılıyordu. Bir kulak 
deli ği de kirle tıkalıydı. Paul hafif bir tiksintiyle, s esleri nasıl duyuyor, 
diye kendi kendine sordu. 
Taş duvarlardan birinin önünde Annie'nin a şağıya sürükledi ği şey duruyordu. Bir 
yatak. Yanında bir tepsi duruyordu. Annie buna birk aç konserve tenekesi ve şi şe 
koymuştu. 
Yata ğa yakla ştı, dönüp çömeldi. " Đn, Paul." 
Paul kollannı ihtiyatla çözerek kendini yata ğa bıraktı. Annie aya ğa kalkıp elini 
haki çantaya sokarken Paul da ona dikkatle baktı. 
Sönük ı şıkta parlayan enjektörü görür görmez de, "Hayır," d edi. "Hayır. Hayır." 
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Annie, "Ah, Tanrım," diyerek içini çekti. "Bugün An nie' nin bütün delili ğinin 
üzerinde oldu ğunu sanıyorsun galiba." Enjektörü tepsiye koydu. "B unun içinde 
skopolamin var. Morfinden türetilen bir ilaç. Bende  morfin oldu ğu için 
şanslısın. Sana hastanede ilaçlara ne kadar dikkat e ttiklerini anlattım. Đğneyi 
burada bırakıyorum. Çünkü mahzen rutubetli. Ben dön meden bacakların şiddetle 
sancımaya ba şlayabilir... Bir dakika," Paul'e göz kırptı. Bu har eket garip bir 
biçimde Paul'ü sarstı. Sanki iki kompocuydular. Ann ie ekledi. "Pis bir tablayı 
attın ve ba şıma türlü i ş çıktı. Hemen dönerim." 
Annie merdivenden çıktı. Kısa bir süre sonra döndü ğü zaman Paul'ün yata ğındaki 
battaniye ve yastıkları getirmi şti. Onun fazla rahatsız olmadan oturabilmesi 
için yastıkları arkasına soktu. Ama Paul yastıklara  ra ğmen ta şlann so ğuklu ğunu 
yine de hissetti. 
Tepside iki, üç şi şe gazoz vardı. Kadın anahtarlann arasında takılı aç acakla 
bunlardan ikisinin kapaklarını açtı. Şi şelerden birini Paul'e verdi. Di ğerini de 
başına dikti. Elini a ğzına götürerek kibar bir hamın edasıyla ge ğirmemeye 
çalı ştı. 
Sonra, "Konu şmamız gerekiyor," dedi. "Daha do ğrusu ben konu şaca ğım, sen de 
dinleyeceksin." 
"Annie, senin deli oldu ğunu söyledi ğim zaman..." 
"Sus! Ondan hiç söz etme! Belki o konuyu daha sonra  konu şuruz. Ama ben hiçbir 
zaman sana fikirlerini de ği ştirtmeye çalı şacak de ğilim. Ne de olsa sen hayatını 
kazanmak için türlü şeyler dü- 
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sünen, Bay Zekisin. Ben sadece seni donarak ölmeden  önce devrilmi ş olan 
arabandan çıkardım. Kırılmı ş zavallı bacaklarına destekler taktım. Sancını 
hafifletmek için sana ilaç verdim. Sana baktım. Yaz dı ğın o pek kötü kitaptan 
seni vazgeçirdim. Seni Misery romanını yazman için ikna ettim. O en güzel 
romanını yazmam için. Şimdi e ğer bu delilikse beni hemen tımarhaye kapatsınlar." 
Paul, ah, Annie, diye dü şündü. Ke şke biri bunu yapsa... sonra kendini 
tutamayarak homurdandı. "Aya ğımı da kestin! O kahrolası-ca..." 
Annie bir kırbaç hızıyla tokadı indirdi. Paul'ün ka fası yana gitti. Kadın, 
"Yanımda küfretme," dedi. "Belki sen öyle de ğilsin ama beni çok iyi 
yeti ştirdiler. Ve... erbezlerini kesmedi ğim için şanslısın. Bunu dü şünmedim 
değil." 
Paul kadına baktı. Midesi bir buzdolabının içine dö nmüştü. "Evet, dü şündüğünü 
biliyorum, Annie." Kadının gözleri irile şti. Bir an yüzünde suçlu ve şaşkın bir 
ifade belirdi. "Kötü Annie"nin yerini "Yaramaz Anni e" aldı. 



"Beni dinle. Beni iyi dinle, Paul. Biri o delikanlı nın nerede oldu ğunu anlamak 
için gelmeden karanlık basarsa her şey yoluna girer. Bir buçuk saat sonra 
ortalık kararacak. Ama biri daha önce gelirse..." K adın elini haki çantasına 
soktu ve devriyenin .44'lük tabancasını çıkardı. Si lahın üzerinde çim kırpma 
makinesinin bıça ğının bıraktı ğı iz ı şıldıyordu. "E ğer biri daha önce gelirse... 
kim olursa olsun, önce onu öldürece ğim. Sonra seni. Ve sonunda kendimi." 
321 
F:21 
Stephen King 
18 
"Karanlık bastıktan sonra devriye arabasını Gülme Y erine götürece ğim. Oradaki 
kulübenin yanında küçük bir yer var. Arabayı oraya koyaca ğım. O zaman kimse 
göremez... seni gözümün önünden ayırmamak için bera ber götürmek isterim. Artık 
sana hiç güve-nemeyece ğimi kanıtladın. Ama seni götürmem imkânsız. Tabii s eni 
polisin arabasına bindirebilirim ama geri dönerken ne yapanz? Ben kocamdan kalan 
o pis motosiklete binece ğim. Herhalde dü şüp pis boynumu kıraca ğım." Annie bunun 
pek ho ş bir şaka olaca ğını belirtmek için güldü. 
Ama Paul ona katılmadı. "Böyle bir kaza olursa ben ne yapa-nm, Annie?" 
Kadın sakin sakin, "Sana bir şey olmaz, Paul," dedi. "Ne kadar kuruntulusun..." 
Pencerelerden birine giderek dı şan baktı. 
Paul sıkıntıyla onu süzüyordu. Kocasının motosiklet inden dü şer ya da uçuruma 
yuvarlanırsa durumum hiç de iyi olmaz. Burada köpek  gibi geberir giderim. Ve 
herhalde şimdi bizi gözetleyen o fareler de kendilerine bir z iyafet çekerler. 
Mahzen kapısında şimdi Kreig kilidi var. Kapakta da kolum kalınlı ğında bir 
sürgü. Pencere-lerse birer yanktan farksız. En iyi günümde bile o pencerelerden 
sürünerek dı şan çıkamazdım. Burada açlıktan ölmeden önce biri çı ka-gelirse camı 
kırarak, " Đmdat!" diye ba ğırabilirim. Ama bu dü şünce de içimi rahatlatmıyor... 
Sancılann ilk habercileri bacaklanndan kaydı. Ve o istek uyanmaya ba şladı. 
Vücudu, "Novril!" diye ba ğınyordu. 
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Annie pencereden dönerek üçüncü gazoz şi şesini aldı. "Gitmeden önce sana birkaç 
şi şe daha getiririm. Şu ara bu şekere ihtiyacım var. Sence bir sakıncası yok 
ya?" 
"Ne münasebet! Benim gazozum senin gazozun sayılır. " 
Kadın yine şi şeyi ba şına dikti. "Delikanlıyı arabasına koyup Gülme Yerin e 
götürece ğim. Onun her şeyini toplayaca ğım. Arabayı saklayacak ve çocu ğu da 
gömeceğim. Onun... şey... parçalannı da.... Oradaki koruya." 
Paul sesini çıkarmadı. Bossie'yi dü şünüp duruyordu. Đnek a ğlamı ş, a ğlamı ş, 
ağlamı ş ve sonunda da ölmü ştü. Ah, inekler a ğlamazlar ki... 
"Bir zincir var. Onu bahçe kapısına gerece ğim. Polisler gelirse durumdan 
şüphelenebilirler. Ama onlann ku şkulanmalannı, buraya gelip senin o pis 
çı ğlıklannı duymalanna tercih ederim. A ğzını ba ğlamayı dü şündüm. Ama bu daima 
tehlikelidir. Özellikle solunum sistemini etkileyen  ilaçlar alan biri için. 
Tabii kusabilirsin de. Ya da burası çok nemli oldu ğu için sinüslerin 
tıkanabilir. O zaman a ğzından nefes alamaz..." Annie ba şını çevirdi. 
Dalgınla şmıştı yine. Duvardaki ta şlar kadar sessiz ve hareketsizdi. 
• Sonra yava ş yava ş kendine geldi. Paul'e bakarak gözlerini kırpı ştırdı. 
"Parmaklı ğa bir kâ ğıt asaca ğım. Yakındaki Steamboat kasabasına gitti ğimi 
yazaca ğım. Oradaki seramik sergisine. Geceyi orada geçirec eğimi de ekleyece ğim. 
Belki daha sonra bana nerede kaldı ğımı sorarlar. Otelin defterine bakmak için. 
Ben de o zaman, 'Seramikleri be ğenmedim,' derim. 'Eve dönmeye karar verdim. Ama 
yan yolda yoruldum.' Evet, böyle söylerim. 'Direksi yonda uyumaktan korktu ğum 
için arabayı kenara çektim. Kısa bir süre uyuyacakt ım. Ama dalmı şım. Ancak sabah 
uyandım.'" 
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Bu sinsilik ve kurnazlık Paul'ü sarstı. Birdenbire Annie'nin onun yapamadı ğı bir 
şeyi ba şardı ğını anladı. Kadın gerçek hayatta, "Bunu Yapabilir m isin?" oyununu 
oynuyordu. Belki bu yüzden roman yazmıyor," diye dü şündü Paul. Buna ihtiyacı 
yok. 



"Mümkün oldu ğu kadar çabuk dönmeye çalı şaca ğım, Paul. Çünkü polislerin 
gelece ğini biliyorum." Bu ihtimal o garip huzur ve sükûnet ini hiç etkilemiyordu. 
"Bu gece geleceklerini sanmıyorum. Tabii evin önünd en geçebilirler. Ama mutlaka 
gelecekler. Çocu ğun gerçekten kayboldu ğunu onlar anlamaz. Onun izledi ği yolu 
takip edecekler. Delikanlıyı arayacak ve nerelere u ğradı ğını anlamaya 
çalı şacaklar. Öyle de ğil mi, Paul?" "Evet." 
"Onlar gelmeden dönmeliyim. Oradan motosikletle gün  ı şır-ken yola çıkarsam, 
öğleye do ğru burada olurum. Polisten önce davranaca ğımı sanıyorum. Çünkü çocuk 
herhalde Sidewinder'dan yola çıktı. Buraya gelincey e kadar sürüyle yere de 
uğradı. Polis gelinceye kadar seni kendi odana çıkarm ı ş olurum. Rahatça 
yatarsın. Seni ba ğlayacak, a ğzını tıkayacak da de ğilim, Paul. Hatta onlarla 
konu şmak için dı şan çıkarken sen de usulca pencereden bakabilirsin. Bu sefer iki 
polisin gelece ğini sanıyorum. En a şağı iki ki şi. Sen de aynı fikirde de ğil 
misin?" 
Annie memnun memnun ba şını salladı. "Ama gerekirse iki ki şiyle de ba şa 
çıkabilirim. Pencereden usulca bakarken çocu ğun tabancasını unutmamalısın, Paul. 
Polisler yarın ya da öbür gün geldikleri zaman o si lah bu çantada olacak. 
Fermuvan kapatmayaca ğım. Senin onlan görmenin bir sakıncası yok, Paul. A ma onlar 
seni görürlerse tabancayı çıkaracak ve hemen ate ş etmeye ba şlayaca ğım. Đster 
seni kazara görsünler, ister sen bugünkü gibi bir o yuna kalk. 
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Polislere ate ş edece ğim. Ve sen zaten o çocu ğun ölümünden sorumlusun." 
"Haydi oradan!" Paul, kadının canını yakayaca ğını bilmesine ra ğmen yine de 
dayanamamı ştı. 
Ama Annie ona dokunamadı. O sakin, annece gülümseme siy-le ona baktı. "Ah, 
biliyorsun. Aldırdı ğını dü şünerek kendi kendimi kandmyorum. Ama biliyorsun. Sa na 
yaran olaca ğını bilsen iki ki şiyi daha rahatlıkla öldürtürsün... Ama bunun bir 
yaran olamaz, Paul. Çünkü iki ki şiyi daha öldürmem gerekirse bu sayıyı dörde 
çıkanve-ririm. Onlan ve ikimizi vururum. Biliyor mu sun? Hâlâ canının pek 
kıymetli oldu ğundan eminim." 
Paul, "Pek de de ğil,"'dedi. "Sana gerçe ği söyleyece ğim, Annie. Günler geçerken 
bu vücudumu bırakıp gitmeyi daha çok istiyorum." 
Annie güldü. "Ah, bu laflan daha önce de duydum ben . Ama o pis respiratörlerine 
elim dokunur dokunmaz avaz avaz ba ğırmaya ba şlarlardı. A şağılık birer piçe 
dönüşürlerdi!" 
Paul kendi kendine, ama bu seni hiçbir zaman engell eyemezdi, dedi. Öyle de ğil 
mi, Annie? 
Kadın, "Her neyse..." diye mırıldandı. "Dunımu anla manı istedim. E ğer ya şamak 
istemiyorsan polisler geldi ği zaman avaz avaz ba ğırabilirsin. Artık bu sana 
kalmı ş bir şey." 
Paul sesini çıkarmadı. 
"Onlar geldikleri zaman bahçe yolunda duracak ve, ' Evet, bir memur geldi,' 
diyece ğim. 'Tam ben Steamboat seramik sergisine gidece ğim sırada.' Böyle bir 
hikâye anlataca ğım i şte. Sonunda da, 'Delikanlıya plastik şi şeyle gazoz verdim,' 
diye açıklayaca ğım. 'Hava çok sıcaktı çünkü.'" Annie plastik gazoz şi şesini 
havaya kaldırdı. "Bunu yolun üç kilometre ilerisind e hende ğe ataca ğım. Tabii 
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önce üzerine çocu ğun parmaklarını bastıraca ğım." Paul'e gülümsedi. Bu kez 
di şleri tükürük içinde de ğildi. "Parmak izleri... O zaman delikanlının evimde n 
ayrılıp gitti ğini anlayacaklar. Ya da öyle dü şünecekler. Bu da aynı kapıya 
çıkar. Öyle de ğil mi, Paul?" 
Yazann endi şesi daha da arttı. 
"Yoldan çıkacaklar ama çocu ğu bulamayacaklar. O ortadan kaybolmu ş olacak. Puff!" 
Paul, "Puff!" dedi. 
"Tabii çok geçmeden yine geri gelecekler. Bunu bili yorum. Đleride gazoz 
şi şesinden ba şka bir ipucu bulamayacaklan için benim üzerimde dur maya karar 
verecekler. Ne de olsa ben deliyim, öyle de ğil mi? Tam bir kaçık!... Ama 
başlangıçta bana inanacaklar. On-lann içeri girip evi aramaya kalkı şacaklannı 
sanmıyorum. Hiç olmazsa ba şlangıçta. Buraya dönmeden önce ba şka yerlere 



uğrayacak, türlü ihtimaller üzerinde duracaklar. Yani  zaman kazanaca ğız. Belki 
bir hafta üstelik." Paul'e dikkatle baktı. "Romanı eskisinden daha hızlı 
yazmalısın, Paul." 
19 
Karanlık bastı ve polisler gelmedi. Ama Annie arada ki saatleri Paul'ün yanında 
geçirmedi. Yatak odasının penceresine yeni cam takm ası, çim alana saçılmı ş olan 
cam kırıklannı ve ata şlan toplaması gerekiyordu. "Yann polis kayıp kuzuyu  aramak 
için buraya geldi ği zaman her şey normal olmalı. Öyle de ğil mi, Paul?" 
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Yazar, çim biçme makinesinin altına bakmaları yeter li olur, bebe ğim, diye 
düşündü. O zaman hiçbir şeyin normal olmadı ğını anlarlar. 
Kadın cam takmak için yukan çıkmadan önce, "Bütün b unla-n sana neden söyledi ğimi 
merak ediyor musun, Paul?" diye sordu. "Planlanmı n için böyle açıkladı ğımı?" 
Paul bitkinlikle, "Hayır," dedi. 
"Bir kere durumu iyice anlamanı istedim. Ya şayabilmek için neler yapmam 
gerekti ğini. Đkincisi... her şeyi şimdi, şuracıkta bitire-bilece ğimi kavraman 
iyi olacaktı. Tabii roman var. O hâlâ benim için ön emli." Annie gülümsedi. 
Gülü şünde hem mutluluk, hem de keder vardı. "En güzel Mi sery romanı gerçekten. 
Sonunda neler oldu ğunu ö ğrenmeyi çok istiyorum." Paul, "Ben de öyle, Annie,"  
dedi. 
Kadın şaşırdı. "Ama... sen bunu biliyorsun. Öyle de ğil mi?" "Bir kitaba 
başlarken sonunu nasıl getirece ğimi bildi ğimi sa-nınm. Ama roman hiçbir zaman 
tasarladı ğım gibi sona ermez. Dü şünecek olursan şaşılacak bir şey de ğil. Bir 
kitap yazmak aslında bir füze atmaya benzer... Ama roman uzay yerine zamanda 
ilerler. Karakterlerin kitapta ya şadıklan süre. Ve bir romancının bunlan yazmak 
için harcadı ğı zaman. Bir romanı ba şlangıçta tasarladı ğın gibi yazman, bir Titan 
füzesini dünyanın öbür ucuna atarak bunu bir basket bol potasından geçirmek gibi 
bir şey olur. Hikâye kâ ğıtta güzel gözükür ama roman aslında hiç de iyi olm az." 
Annie, "Evet," dedi. "Anlıyorum." 
" Şimdi roman için iki uygun son dü şünüyorum. Biri çok acıklı. Đkincisi ise... 
Hollywood'a özgü o standart mutlu sonlardan de ğil. Ama gelecek için umut vaat 
ediyor." 
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Annie endi şelendi, sonra da kızdı. "Misery'yi tekrar öldürmeyi  dü şünmüyorsun ya, 
Paul?" 
Yazar hafifçe gülümsedi. "Öldürürsem ne yaparsın, A nnie? Beni vurur musun? Bu 
beni hiç korkutmuyor. Belki Misery'nin ba şına neler gelece ğini bilmiyorum. Ama 
beni neyin bekledi ği hakkında kesin bir fikrim var... Seni de. Ben 'SO N' diye 
yazaca ğım. Sen romanı okuyacaksın. Ve bir de sen 'SON' diy eceksin. Öyle de ğil 
mi? Đkimizin sonu olacak bu. Bunu tahmin etmeme bile ger ek yok. Kim ne derse 
desin gerçek her zaman hayalden çok daha garip oluy or. Đnsan ço ğu zaman neler 
olaca ğını kesinlikle, tamı tamına biliyor." 
"Ama..." 
"Romanın nasıl sona erece ğini bildi ğimi sanıyorum. Yüzde seksen eminim. Öyle 
olursa, bu son senin de ho şuna gidecek. Ama ne olursa olsun ben aynntılan 
yazmadıkça durumu ö ğrenmeyece ğiz. Öyle de ğil mi?" 
"Evet... galiba." Annie bir an durdu. "Ama o son ya  da bu... Roman artık sona 
ermek üzere de ğil mi?" Paul, "Evet," dedi. "Sona ermek üzere." 
20 
Annie evden ayrılmadan önce Paul'e bir gazoz, bir k utu kra-ker, sardalya, peynir 
ve örde ği getirdi. 
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Paul, "Bana dosyamı ve o büyük san not defterlerind en birini getirirsen," dedi. 
"Romana el yazısıyla devam ederim. Böylece zaman ge çmi ş olur." 
Kadın dü şündü, sonra da üzgün üzgün ba şını salladı. "Öyle yapmanı isterdim, 
Paul. Ama yazı yazman için hiç olmazsa lambalardan birinin yanması gerekecek. Bu 
tehlikeyi göze alamam." 



Paul mahzende karanlıkta kalaca ğını dü şündü ve bir an panik yüzünden suratına 
kan hücum etti yine. Ama bir an sürdü bu. Sonra buz  kesildi, tüyleri diken diken 
oldu. Ta ş duvarlardaki kovuklara gizlenen fareleri dü şündü. Belki de onlar 
Paul'ün ne kadar çaresiz oldu ğunu seziyorlardı. 
"Beni karanlıkta bırakma, Annie. Lütfen yapma bunu. " "Ba şka çarem yok. Biri 
mahzende ı şık oldu ğunu fark ederse durumu incelemeye kalkarlar. Kapıya  gerece ğim 
zincire de, bırakaca ğım pusulaya da aldırmaz. Sana cep feneri verebiliri m. Ama 
sen de onunla i şaret vermeye kalkabilirsin. Mum verirsem evi yakars ın. 
Görüyorsun ya, seni çok iyi tanıyorum." 
"Evi yakmak isteseydim çoktan yakardım, Annie." Kad ın kısaca, "O zaman durum 
farklıydı," dedi. "Karanlıkta kalmaktan ho şlanmadı ğın için üzgünüm. Kalmak 
zorunda oldu ğun için de. Ama suç sende. Arsız bir piç gibi davra ndm. Artık 
gitmem gerekiyor. Đlaca ihtiyacın olursa o i ğneyi baca ğına batmver." Paul'e 
baktı. "Ya da popona sok!" Merdivene do ğru gitti. 
Paul avazı çıktı ğı kadar ba ğırdı. "Pencereleri örtebilirsin! Çar şaf ger... Ya 
da... ya da camlan siyaha boya... Tannm, Annie! Far eler! Fareler!" 
Kadın üçüncü basamaktaydı. O tozlu madeni para gibi  gözleriyle Paul'e baktı. 
"Bunlan yapacak zamanım yok. Zaten fareler se- 
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ni rahatsız etmez. Hatta belki de seni kendilerinde n biri sanırlar, Paul. Seni 
evlat edinirler." Bir kahkaha attı. Basamaklardan ç ıkarken kahkahaları gitgide 
tizle şiyordu. I şıklan söndürürken hâlâ gülüyordu. Kapıyı kapayarak kilitlerken 
de... 
21 
Şiddetli bir yaz fırtınası çıkmı ştı. Rüzgârın u ğultusu hafifledi ği zaman Paul 
cırcır böceklerinin seslerini duyuyordu... Sonra ko rktu ğu o tıkırtılan duydu. 
Farelerin tıkırtılannı... 
Ama aslında korktu ğun fareler de ğil... Evet, öyle... Beni o polisin hayali 
korkutuyor... Sanki tıkır tıkır dola şanlar fareler de ğildi. Ölü delikanlı 
sürünerek yakla şıyordu. Donmu ş beyninde bir tek dü şünce vardı. Beni sen 
öldürdün. A ğzını açtın ve beni öldürdün. Kül tablasını attın ve  beni öldürdün. 
Seni a şağılık köpek yavrusu beni sen öldürdün! 
Paul'e polisin ölü parmaklan yana ğına sürünüyormu ş gibi geldi ve bir çı ğlık 
attı. Bacaklannı oynattı ğı için sancı ba şladı yine. Elini tela şla yüzüne vurdu. 
Yanağında dola şan iri örümce ği attı. 
Bu hareket sancının da, uyu şturucu iste ğinin de artmasına neden oldu. Ama hiç 
olmazsa duydu ğu deh şeti biraz azalttı. Artık gözleri karanlı ğa alı şıyor, etrafı 
görebiliyordu. Ho ş burada görülecek fazla bir şey yoktu ya. Kalorifer kazanı, 
kömür yı ğını, üzerinde tenekeler duran bir masa... O mangal. .. 
Paul kaba etleri uyu ştu ğu için kımıldanarak inledi. Şimdi yalnız baca ğıyla sol 
dizi de ğil, kasıkları da a ğnyordu. Bu da galiba çok 
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kötü bir gece geçirece ğini açıklıyordu. Çünkü iki aydan beri ka şıklan fazla 
sancımıyordu. 
El yordamıyla enjektörü bulup aldı. Sonra yerine bı raktı. Galiba Annie, "Çok 
hafif bir doz..." demi şti. 
En iyisi bunu daha sonraya saklayayım, diye dü şündü. Bir hı şırtı duyarak kö şeye 
doğru baktı. Polisin kendisine do ğru sürünerek geldi ğini görece ğini sanıyordu. 
Parçalanmı ş yüzünde kalan tek kahverengi gözüyle ona bakacaktı . "Sen olmasaydın 
şimdi evde televizyon seyredecektim. Bir elimi karım ın dizine koyacaktım." 
Hayır, polis yoktu orada. O belli belirsiz hayal bi r fareye benziyordu. Paul 
kendini zorlayarak gev şemeye çalı ştı. Ne uzun bir gece olacaktı bu!... 
22 
Paul biraz uyukladı. Uyandı ğı zaman sola do ğru yatmı ş, ba şı a şağıya sarkmı ştı. 
Çıkmaz sokakta sızmı ş bir sarho şunki gibi. Do ğ-rulurken bacakları çı ğlı ğı bastı. 
Ördeği kullanarak idrannı yaparken canı fena halde yandı . Endi şeyle idrar 
yollannda iltihap ba şlamı ş olabilece ğini dü şündü. Artık öylesine savunmasızdı 
ki. Kahretsin! Her şeye kar şı savunmasızdı. Örde ği bir tarafa bırakarak tekrar 
enjektörü aldı... 



Annie, "Az dozda skopolamin," demi şti. Belki do ğruydu. Ama belki de enjektöre 
korkunç bir şey doldurmu ştu. Ernie Gonyar ve Queenie Baulifant'a verdi ği gibi 
bir şey. 
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Paul gülümsedi. Bu o kadar kötü mü olur? Cevap etra fta yankılandı. NE MÜNASEBET! 
Çok iyi olur. O kazıklar tümüyle ortadan kaybolur. Sonzuza kadar. Sular bir daha 
çekilmez. Hiçbir zaman. 
Paul bu dü şünceye sıkıca sanlarak sol kalçasındaki daman buldu . Hayatında 
kendine hiç i ğne yapmamı ştı ama bu i şi ustalıkla, hatta hevesle ba şardı. 
23 
Paul ölmedi. Uyumadı da. Sancısı kesildi ve sürükle nmeye ba şladı. Sanki 
vücuduyla ba ğlan kopmu ştu. Dü şünceden olu şan bir balon gibi bir sicimin ucunda 
dalgalanıyordu. 
Sen kendin için de Şehrazat rolü oynadın, diye dü şünerek mangala baktı. 
Marslılann Londra'yı yakan ölüm ı şmlannı dü şündü. 
Birdenbire aklına bir şarkı geldi. Trammps adlı bir grubun söyledi ği bir disko 
parçası. "Yak, bebek, yak, onu yak..." 
Kafasında bir şey titre şti. 
Bir fikir. 
"Onu yak..." 
Paul Sheldon uykuya daldı. 
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Uyandı ğı zaman mahzene şafa ğa özgü kül rengi ı şık dolmu ştu. Annie'nin onun için 
bıraktı ğı tepside pek iri bir fare oturmu ş, peyniri kemiriyordu. Kuyru ğunu 
gövdesine düzgünce dolamı ştı. 
Paul haykırdı, irkildi. Bacaklanna sancı yayılırken  tekrar bir çı ğlık attı. Fare 
kaçtı. 
Annie kapsülleri bırakmı ştı. Paul, Novril'in a ğnyı kesmeyece ğini biliyordu. Ama 
hiç yoktan iyiydi. 
Zaten, sancım olsun olmasın, kafayı bulma saati gel di. Öyle de ğil mi, Paul? 
Đki kapsülü gazozla içti. Sonra da arkasına yaslandı . Böbrekleri hafifçe 
zonkluyordu. Evet. Evet, orada bir şeyler oldu ğu kesin. Harika? 
Marslılar, diye dü şündü. Marslılann ölüm makineleri. Mangala do ğru baktı. Onun 
sabah ı şı ğında tam bir mangal gibi gözükece ğinden emindi. Sadece bir mangal 
gibi. Ama onun hâlâ Welles'in hayal etti ği ölüm makinelerinden birine 
benzedi ğini fark ederek şaşırdı. 
Aklına bir şey gelmi şti. Neydi bu? 
Paul şarkıyı anımsadı. Trammps grubunun parçasını. 
"Yak, bebek, yak. Onu yak." 
Öyle mi? "O" dedi ğin kim bakalım? Annie yanımda mum bile bırakmıyor. Bir kibrit 
çöpü bile. Neyi yakacaksın sen? 
Kafası cevap verdi. Artık bir şeyi yakmana hiç gerek yok. Ya da burada. 
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Biz neden söz ediyoruz, çocuklar? Bana bu sırrı açı klar mısınız... 
Sonra zihninde o fikir belirdi. Birdenbire. Bütün g erçekten iyi fikirler gibi 
tam ve kusursuzdu. Kin dolu ayrıntılarıyla çok ikna  ediciydi. 
"Onu yak." 
Paul mangala baktı. Kadının onu zorladı ğı şeyin uyandırdı ğı acıyı yeniden 
hissetmeye hazırlandı. Öyle de oldu. Ama bu duygu a rtık pek hafifti ve 
keskinli ğini kaybetmi şti. Böbreklerindeki sancı daha güçlüydü. Annie dün ne 
dedi? "Ben sadece seni yazdı ğın kötü kitaplardan vazgeçmen ve eserlerinin en 
iyisini yaratman için ikna ettim..." 
Belki bu sözlerde garip bir biçimde biraz gerçek pa yı vardı. Belki de "Hızlı 
Arabalar"ın çok iyi oldu ğunu dü şünürken biraz abartmı ştı. 
Kafasının bir yanı, beynin böyle söyleyerek kendi k endini tedavi etmeye 
çalı şıyor, diye fısıldadı. Bu felaketten kurtulursan ayn ı biçimde sol aya ğına 
hiçbir zaman ihtiyacın olmadı ğına kendi kendini inandıracaksın. Ne de olsa 



kesece ğim tırnakların sayısı azaldı, diyeceksin. Be ş daha az. Garip ama gerçek. 
Böyle bir şeye ba şladın mı, ondan sonra yazı makinesinin kapa ğını kapat ve 
borsacı olmaya hazırlan. Ya da ba şka bir şey seç. Çünkü yazarlık hayatın sona 
erdi demektir. 
O halde "gerçek" neydi? Gerçek, ele ştirmenlerin eserlerini "popüler bir yazarın 
kitapları" diyerek önemsememeleriydi. Bu ele ştiriler Paul'ü yaralıyor, onun 
"ciddi bir yazar'la ilgili hayaline hiç uymuyordu. Bütün o romantik molozu sırf 
GERÇEK ESERLERĐNĐ yazacak parayı bulabilmek için yaratmaktaydı. Aslı nda Mi- 
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sery'den nefret etmi ş miydi? Gerçekten? Öyleyse nasıl olmu ştu da, Misery 'nin 
dünyasına o kadar kolaylıkla geri dönebilmi şti? Sadece kolay mı? Rahatlık ve 
hatta mutluluk da duymu ştu. Bir elinde güzel bir kitap, di ğerinde de birayla 
sıcak su dolu küvete uzanan bir adam gibi. Belki de  aslında Misery'nin 
kitapların kapaklarındaki resimlerinin, kendi foto ğraflarını gölgede bırakmasına 
kızmı ştı. Belki de nefret etti ği gerçek buydu. Misery'nin resimleri 
ele ştirmenlerin kar şılarında genç bir Mailer ya da Cheever oldu ğunu görmelerini 
engellemi şti. Onun bir "a ğır sıklet" oldu ğunu. Bu yüzden de "ciddi romanları" 
gitgide daha çekingen ve ürkek bir hal almamı ş mıydı? Bir çı ğlık? Bana bakın! 
Bakın bu ne harika! Hey, çocuklar! Bu romanda kayar  bir perspektif var! Aralarda 
da bilinç akı şı parçacıkları. Bu benim GERÇEK SANATIM, ahmaklar! Bana sırt 
çevirme CÜRET ĐNĐ göstermeye kalkmayın! Gidin a şağılık, şımarık köpekler! GERÇEK 
ESERLERĐMĐ görmezden gelmeye kalkı şmayın. Buna CÜRET etmeyin, yoksa ben 
topunuzun da... 
Ne? Ne yapardı? Adamların ayaklarını mı keserdi? Ba şparmaklarını mı kopanrdı? 
Birdenbire titremeye ba şladı. Mesanesi de dolmu ştu. Örde ği kaptı ve böbrekleri 
eskisinden daha fazla sancıdı. Đdrarını yaparken inledi durdu. Bu iniltiler daha 
sonra devam etti. 
Neyse ki, sonunda Novrü'in etkisi görülmeye ba şladı. Biraz. Ve Paul sersemledi. 
Gözleri yan kapalı, mangala baktı. 
Đçinden bir ses, kadın seni "Misery'nin Dönü şü"nü yakmaya zorlasaydı neler 
hissederdin, diye fısıldadı. Paul hafifçe irkildi. Dalmak üzereydi ama böyle bir 
şeyin ona ıstırap verece ğini anladı. Evet, çok ıstırap verecekti. "Hızlı 
Arabalar" kül olurken duydu ğu 
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acı bunun yanında sönük kalacaktı. Şimdi böbreklerindeki a ğnmn, kadın baltayla 
baca ğını kesti ği zaman hissetti ği acının yanında çok sönük kaldı ğı gibi. 
Aynca asıl sorunun bu olmadı ğını anladı. 
Önemli olan Annie'nin neler hissedece ğiydi. ' Mangalın yakınında bir masa vardı. 
Üzerine be ş altı kavanoz ve teneke konulmu ştu. 
Bir tenekede mangal kömürünü yakmak için kullanılan  sıvı vardı. 
Bu kez de Annie can acısıyla ba ğırsaydı? Sesi nasıl çıkardı? Bunu merak etmiyor 
musun? Hiç merak ermiyor musun? Eski ata-sözlerine göre intikam so ğuk yenilmesi 
gereken bir yemekmi ş. Ama bu sözleri uydurduklan sırada sıvı yakıt henü z icat 
edilmemi şti. 
Paul, "Onu yak..." diye mırıldanırken uykuya daldı.  Bitkin ve hafif bir gülü ş 
soluk yüzünü aydınlatıyordu. 
25 
Annie ö ğleden sonra üçe çeyrek kala geldi. Kıvır kıvır saçl arı giydi ği mi ğfer 
yüzünden yamyassı olmu ştu. Çok sessizdi, ama içi sıkıldı ğı için de ğil. Yorgundu 
ve dü şünüyordu. Paul her şeyin yolunda gidip gitmedi ğini sordu ğu zaman ba şını 
salladı. 
"Evet, öyle sanınm. Motosikleti çalı ştırmakta zorluk çektim. Yoksa bir saat önce 
dönecektim. Bujiler kirlenmi şti. Bacaklann ne âlemde, Paul? Seni yukan 
çıkarmadan önce bir i ğne daha yapmamı ister misin?" 
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Paul bu rutubetli yerde hemen hemen yirmi saat geçi rmi şti. Artık ona biri 
bacaklarına paslı çiviler çakmı ş gibi geliyordu. Bir i ğne yapılmasını çok 
istiyordu ama burada de ğil. Bu hiç olmazdı. 



"O kadar fena de ğilim." 
Kadın ona do ğru dönerek çömeldi. "Pekâlâ, tutun bakalım. Ama bo ğmaya kalkı şma, 
böyle şeylere cüret etme konusundaki sözlerimi unutma. Çok  yorgunum. Böyle komik 
şakalara ho ş bir tepki gösterece ğimi sanmıyorum." 
" Şaka da ğarcı ğım bo şalmı ş gibi." 
" Đyi." 
Kadın ıslak bir "uf la onu kaldırdı. Paul can acısı yla ba ğırma-mak için kendini 
tuttu. Annie merdivene do ğru gitti. Ba şını hafifçe çevirmi şti. Paul, onun teneke 
ve kavanoz dolu masaya baktı ğını... ya da bakabilece ğini dü şündü. Annie sanki o 
tarafa kayıtsızca bir göz attı. Ama Paul'e bu pek u zun sürmü ş gibi geldi. 
Annie'nin sıvı yakıt tenekesinin orada olmadı ğını fark edece ğinden emindi. 
Teneke külotonun içinde, arkadaydı. Ba şlangıçtaki ya ğmadan sonra uzun aylar 
beklemi şti. Sonunda ba şka bir şey çalacak cesareti bulabilmi şti... Kadın 
merdivenden çıkarken ellerini kalçalarına koyarsa e line Paul'ün sıska 
kabaetlerinden ba şka bir şey daha gelecekti. 
Sonra kadın ba şını döndürdü. Yüzündeki ifade de ği şmemişti. Paul o kadar 
rahatladı ki, merdivenden sarsıla sarsıla kilere çı kanl-maya katlanmayı ba şardı. 
Annie istedi ği zaman suratını ifadesizle ş-tirmeyi ba şanyordu. Ama Paul onun 
durmadan şüphelenmedi ğini sanıyordu. Daha do ğrusu umuyordu. 
Bu kez Annie'yi ba şarıyla kandırabilmi ş oldu ğunu dü şünmekteydi. 
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Kadın onu yata ğına yatırdı ğı zaman Paul, "Galiba i ğne yapman iyi olacak, Annie," 
dedi. 
Annie onun ter içindeki bembeyaz suratını bir süre inceledi. Sonra ba şını 
salladı ve odadan çıktı. 
O gider gitmez Paul yassı tenekeyi külotunun içinde n çıkararak yata ğın altına 
itti. Oraya bıçaktan sonra ba şka bir şey saklama-mı ştı. Sıvı yakıt dolu tenekeyi 
de yata ğın altında uzun süre bırakmak niyetinde de ğildi. Ama teneke o gün orada 
kalacaktı. Gece onu daha güvenli bir yere koyacaktı . 
Annie geri gelip Paul'e i ğne yaptı. Sonra da bir not defteriyle yeni yontulmu ş 
kur şun kalemlerini pencerenin önüne koydu. Tekerlekli s andalyeyi yata ğa 
yana ştırdı. 
" Đşte. Ben biraz uyuyaca ğım. Bir araba yakla şırsa duyarım. Yakamızı 
bıraksalardı, herhalde sabaha kadar uyurdum. Kalkıp  romanı elle yazmak 
istiyorsan tekerlekli sandalyen burada. Dosyan da şurada, yerde. Ama sancın 
biraz hafıfleyinceye kadar beklemeni tavsiye ederim ." 
"Bu i şi şimdi yapamam. Ama herhalde gece çalı şırım. Zamanın az oldu ğunu 
söyledi ğinde ne demek istedi ğini anladım." 
"Buna sevindim, Paul. Sence ne kadar zamana ihtiyac ın var?" 
"Normal şartlarda bir ay. Ama son günlerdeki çalı şma hızıma göre iki hafta. 
Kendimi iyice zorlarsam be ş gün. Ya da bir hafta. Roman belki biraz düzeltilme k 
ister ama tamamlanır." 
Kadın içini çekerek aptalca bir dikkatle ellerine b aktı. " Đki haftamız 
olmadı ğını biliyorum." 
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"Bana bir konuda söz vermeni istiyorum." 
Annie onu şüphe ya da öfke de ğil de merakla süzdü. "Ne?" 
"Artık romanı bitirinceye kadar okuma... Ya da ben. .. canım, biliyorsun..." 
"Çalı şmanı yanda kesmek zorunda kalıncaya kadar. Öyle mi? " 
"Evet. Yazıyı kesmek zorunda kalıncaya kadar. Böyle ce hikâyenin sonunu 
ayrıntılara dalmadan ö ğrenirsin. O zaman daha etkili olur." 
"Sonuç çok güzel olacak de ğil mi?" 
"Evet." Paul gülümsedi. "Göz kama ştırıcı." 
27 
Paul gece sekize do ğru yataktan kalkarak dikkatle sandalyeye kaydı. Etr afı 
dinledi, yukarıdan hiç ses gelmiyordu. Saat dörtte gıcırdayan yaylar kadının 



yattı ğını haber vermi şti ona. Ondan sonra Annie'den hiç ses çıkmamı ştı. Kadının 
gerçekten yorgun oldu ğu anla şılıyordu. 
Paul yakıt dolu tenekeyi alarak yazı kö şesinin oldu ğu pencereye gitti. Pis pis 
sıntan üç di şi eksik yazı makinesi oradaydı. Çöp sepeti, kur şun kalemler, not 
defterleri, daktilo kâ ğıtları ve taslaklar. Bunlardan bazılarını kullanaca k, 
bazılarını da atacaktı. 
Daha do ğrusu önce öyle dü şünmüştü. 
Đşte burada ba şka dünyaya açılan, gözle görülmeyen bir kapı vardı.  Paul'ün 
hayaleti de. 
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Sandalyeyi kâ ğıt ve defter destelerinin arasından ustalıkla geçir di. Ve 
süpürgelikten yirmi santimlik bir parça çıkardı. Bi r ay önce bu parçanın gev şek 
oldu ğunu ke şfetmi şti. Üzerindeki ince toz tabakasından Annie'nin bunu n farkında 
olmadı ğını anlamı ştı. Tahta parçasının arkasında fare pisli ği ve toz dolu dar 
bir yer vardı. 
Yakıt tenekesini oraya koyarak tahta parçasını tekr ar yerine oturttu. 
Sı ğmayacağından korkmu ştu ama neyse tahta yerine girdi. 
Bir an süpürgeli ğe baktı. Soma not defterini açarak bir kur şun kalem aldı. 
Kâğıttaki deli ği buldu. 
Ondan sonra dört saat rahatça çalı ştı. Kadının dikkatle yonttu ğu üç kalemin de 
uçlan kütle şti. Sonunda karyolaya gitti. Yata ğa girdi ve hemen uykuya daldı. 
28 
Otuz Yedinci Bölüm 
Geoffrey'nin kollan kızgın demirler gibiydi. Be ş dakikadan beri Güzel 
M'Chibi'nin kulübesinin dı şındaki koyu gölgelerin arasında bekliyordu. Barones in 
havada tuttu ğu sandı ğıyla bir sirkte çalı şan Güçlü Adama benziyordu. Ama tabii 
vücudu daha inceydi. 
Geoffrey, Hezekiah ne derse desin M'Chibi'yi kulübe sinden çıkmaya ikna edemez, 
diye dü şünürken bir ses duydu. Dönerken sol kasları deli gi bi se ğirmeye ba şladı. 
Reis Güzel M'Chibi "Ate şin Bekçisi"ydi. Kulübesinde yüzden fazla me şale vardı. 
Uçlanna koyu 
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ve yapı şkan bir reçine sürülmü ştü. Bu reçine bölgedeki bodur a ğaçlardan 
sızıyordu. 
Hezekiah ona, "Vurmaktan kaçınma, Patron Geff'y,"de mişti. "Kulübeden M'Chibi 
çıkacak. Çünkü o Ate ş Adam. Hezekiah onu izleyecek. Onun için altın di şimin 
ı şıldamasını bekleme! O köpe ğin kafasmı hemen kır!" 
Ama Geoffrey onların geldiklerini duydu ğu zaman kollannda-ki a ğnya ra ğmen bir an 
durakladı. Ya bu kez... 
29 
Paul yakla şan arabanın homurtusunu duydu ğu zaman kalemi yazmakta oldu ğu sözcü ğün 
tam ortasında durakladı. Çok sakindi. Buna da şaşıyordu. O anda duydu ğu en güçlü 
şey hafif bir öfkeydi. Yazısı yanda kesilmi şti. Hem de kelebekler gibi uçtu ğu, 
anlar gibi soktu ğu bir sırada. Annie'nin botlan holde takırdadı. 
"Çabuk pencereden çekil ve saklan." Kadının yüz hat lan gerilmi şti, suratında 
sert bir ifade vardı. "Hemen oradan..." Durakladı v e Paul'ün tekerlekli 
sandalyeyle pencerenin önünden uzakla şmış oldu ğunu fark etti. Annie onun 
pencerenin kenannda bir şeyi kalıp kalmadı ğına baktı. Sonra da ba şını salladı, 
"Gelen Eyalet Polisi." Sinirleri gerilmi ş ama kontrolünü kaybetmemi şti. Omzuna 
astı ğı çantaya sa ğ eliyle kolaylıkla eri şebilecekti. "Uslu duracak mısın, Paul?" 
"Evet." 
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Kadın dikkatle onu inceledi. Sonunda da, "Sana güve nece ğim," diye mırıldanarak 
döndü. Kapıyı kapattı ama kilitleme zahmetine girme di. 
Araba bahçe yoluna saptı. Paul, mutfa ğın tel geçirilmi ş iç kapısının çarparak 
kapandı ğını i şitti. Tekerlekli sandalyeyi pencereye yakla ştırdı. Gölgelerin 
arasında kalacak ama yine de dı şarıya bakabilecekti. Devriye arabası Annie'nin 
önünde durdu. Motor sesi kesildi. Şoför arabadan inerek genç devriyenin son 



sözlerini söyledi ği yerde durdu. Ama arabadaki benzerlik sadece bu ka dardı. 
Devriye sakalı yeni çıkmı ş, sıska bir delikanlıydı. Önemsiz bir i ş için 
gönderilen stajyer polis. Ona arabasını parçalayan,  sonra da ölmek için 
sendeleyerek ormana giren ya da kayıtsızca otostop yaparak oradan uzakla şan 
gerizekâlı bir yazann çoktan so ğumuş olan izini sürmesi emredilmi şti. 
Ama şimdi devriye arabasının direksiyonunun ba şından inen memur kırk 
yaşlanndaydı. Omuzları inanılmayacak kadar geni şti. Suratı dört kö şe granittendi 
sanki. Sadece gözlerinin ve a ğzının kenarında birkaç çizgi oyulmu ştu. Annie 
iriyan bir kadındı. Ama bu adamın yanında neredeyse  ufak tefek duracaktı. 
Arada bir fark daha vardı. Annie'nin öldürdü ğü devriye polisi yalnızdı. Oysa 
şimdi arabadan biri daha iniyordu. Ufak tefek, dü şük omuzlu, donuk saçlı bir 
sivil polis. Paul, Davud'la Callud, diye dü şündü. Tanrım. 
Sivil polis ufak adımlar atarak devriye arabasının önünden dola ştı. Yüzü yorgun 
ve ya şlı gibiydi. Yan uyuklayan bir adamın suratıydı bu. Ama soluk mavi gözleri 
farklıydı. Çok canlıydı bu gözler. Ve hiçbir aynntı yı kaçılmıyordu. Paul adamın 
kafasının hızla çalı ştı ğını dü şündü. 
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Polisler Annie'nin iki yanında durdular. Kadın onla ra bir şeyler söylüyordu. 
Önce ba şını kaldırarak dev Callud'a baktı. Sonra yan dönere k e ğildi ve Davud'a 
cevap verdi. 
Paul, yine camı kınp yardım isteseydim ne olurdu ac aba, diye dü şündü. Polisler 
onda sekiz ihtimalle Annie'yi yakalayabilirler. Ah,  evet, kadın çok çevik. Ama o 
iriyan polis de bütün cüssesine ra ğmen çok hızlı hareket edebilecek bir adama 
benziyor. Onda orta büyüklükte bir a ğacı köküyle sökecek güç varmı ş gibi 
gözüküyor. Sivil memurun sekerek yürümesi de, uykul u hali kadar yapmacık 
olabilir. Evet, Annie'yi kıskıvrak yakalayabilirler ... Gelgeldim on-lan hayrete 
düşürecek şey Annie'yi hiç şaşırtmaz. O yüzden de yine yakasını kurtarabilir. 
Sivil memurun ceketi... Havanın çok sıcak olmasına ra ğmen ceketini sıkıca 
iliklemi ş. Annie, önce Callud'u vurursa Davud o lanet olasıc a dü ğmeleri açıncaya 
ve tabancasını çekinceye kadar kadın alnına kur şunu sıkar. Her şeyden çok o 
düğmeli ceket kadının haklı oldu ğunu kanıtlıyor. Bu sadece sıradan bir 
soru şturma. 
Şimdiki halde... 
"Bildi ğin gibi onu ben öldürmedim. Sen öldürdün. Dilini tu t-saydın ben de 
delikanlıyı ba şımdan savardım. Ve şimdi hayatta olurdu..." 
Paul buna inanıyor muydu? Hayır, ne münasebet. Ama yine de bir an kalbini 
sızlatan derin bir suçluluk duygusuyla sarsıldı. Ça bucak derine saplanan bir 
hançerin verdi ği acı gibi bir şey. Şimdi a ğzımı açarsam Annie'nin bu iki adamı 
öldürmesi ihtimali var. Onda iki ihtimal. Bu yüzden  sesimi çıkarmayacak mıyım? O 
kısa, ani suçluluk duygusunu yeniden hissetti. Bu s orunun cevabı da, "Ha-
yır,"dı. Bencilce olmayan nedenlerle davrandı ğını iddia etmesi ho ş olacaktı. Ama 
gerçek bu de ğildi. Gerçek çok basitti. Annie Wilkes'm 
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cezasını kendisi vermek istiyordu. Onlar seni sadec e hapse atabilirler, di şi 
köpek, diye dü şünüyordu. Ama ben canını nasıl yakaca ğımı biliyorum! 
30 
Tabii polisin şüphelenmesi ihtimali her zaman vardı. Đşleri suçlulan 
yakalamaktı. Ve herhalde Annie'nin geçmi şini de biliyorlardı. Paul kendi 
kendine, olay böyle geli şti ği takdirde bir şey yapamam, dedi. Ama Annie son kez 
de kanunun pençesinden kurtulmayı ba şarabilir... 
Paul olay konusunda gerekti ği kadar bilgisi oldu ğunu dü şünüyordu. Annie o uzun 
uykusundan sonra devamlı radyo dinlemeye ba şlamı ştı. Adı Duane Kushner olan 
polisin kaybolması önemli bir haber sayılıyordu. Ku shner'ın Paul Sheldon adında 
çok önemli bir yazan aradı ğı açıklanmı ştı. Ama delikanlının kaybolmasını Pa-
ul'ünkine ba ğlamamı şlardı. Yani şimdilik. 
Bahar selleri Camarro'nun yedi kilometre a şağıya yuvarlanmasına yol açmı ştı. 
Araba ormanda bir ay ya da bir yıl gizli kalabilird i. Onu ancak bir rastlantı 
sonucu fark edebilirlerdi. Uyu şturucu kontrolüne çıkan iki milis helikopteri 
Camarro'nun ön camının ka-lıntılannın güne ş ı şmlanm yansıttı ğını fark etmi şler 



ve olayı incelemek için arabanın yakınındaki açıklı ğa inmi şlerdi. Araba bu son 
yere sürüklenirken iyice harap olmu ş, böylece asıl kazanın izleri de örtülmü ştü. 
Belki otomobilde kan izleri bulunmu ştu ama haberler- 
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de bundan söz edilmiyordu. Ne de olsa Camarro bahan n ço ğunu eriyen karlardan 
olu şan sellerin içinde geçirmi şti. 
Colorado'da daha çok Devriye Duane Kushner'la ilgil eniyorlardı. Şimdi bu iki 
ziyaretçi de bunu kanıtlıyordu. O ana kadar yapılan  tahminler ya şadı ğı üç 
maddeyle ilgiliydi: Kaçak içki, marijuana ve kokain . 
Kushner'ın oralann yabancısı olan yazan ararken kaz ara bir marijuana tarlası, 
içki fabrikası ya da kokain deposunu görmü ş olması ihtimalinin üzerinde 
duruyorlardı. Kushner'ı canlı olarak bulma umutlan azalırken delikanlının görevi 
üzerinde daha fazla durulmaya ba şlandı. Ve şimdi polisin iki şer ki şilik gruplar 
halinde Kushner'ı aramaya ba şladı ğı anla şılıyordu. Tehlikeye kar şı 
tetikteydiler. 
Dev Callud şimdi evi i şaret ediyordu. Annie omzunu silkerek, "Hayır," der gibi 
başını salladı. Davud bir şeyler söyledi. Annie bir dakika sonra bu kez de, 
"Olur," der gibi ba şını e ğdi. Adamlan yoldan mutfak kapısına do ğru götürdü. Paul 
telli kapının mente şelerinin gıcırdadı ğını i şitti. Ve adamlar içeri girdiler. 
Odaya yansıyan ayak sesleri korkutucu bir şeydi. Küfürdü sanki. 
Callud, "Buraya ne zaman geldi?" diye sordu. Konu şan o olmalıydı. Adamın Orta 
Batı bölgelerinde ya şayanlara özgü kalın sesi sigaradan biraz bo ğukla şmıştı. 
Annie, "Saat dörtte," dedi. "Birkaç dakika önce ya da sonra. Çimenlerin 
kırpılması i şini yeni bitirmi ştim. Saatim yoktu. Hava pek sıcaktı. Bunu çok iyi 
hatırlıyorum." 
Davud, "Kushner burada ne kadar kaldı, Bayan Wilkes ?" diye söze kan ştı. 
"Bayan de ğil, Miss Wilkes." 
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"Özür dilerim..." 
Annie, "Onun ne kadar kaldı ğını pek bilemiyorum," dedi. "Ama konu şmamız fazla 
sürmedi. Belki be ş dakika." 
"Size bir foto ğraf gösterdi mi?" 
Kadın, "Evet," diye cevap verdi. "Onun için gelmi şti." 
Kadının sakin ve dostluk dolu nazik sesi Paul'ü şaşırttı. 
"O foto ğraftaki adamı görmü ş müydünüz?" 
Annie, "Onu hemen tanıdım," diye açıkladı. "Gösterd i ği Paul Sheldon'un bir 
resmiydi. Bende onun bütün romanları var. Onlara ba yılıyorum. O zaman Memur 
Kushner dü ş kırıklı ğına u ğradı. 'Bundan da neden söz etti ğinizi bildi ğiniz 
anla şılıyor,' dedi. Bütün cesareti kırılmı ş gibiydi. Ayrıca sıcaktan çok 
rahatsız oldu ğu da belliydi." 
Callud, "Evet," dedi. "O gün hava gerçekten çok sıc aktı." Adamın sesi çok 
yakından geliyordu. Paul korktu. 
Oturma odasına mı girdiler? Evet, orada oldukları h emen hemen kesin. Adam, 
iriyarı ama vah şi bir kedi hızıyla ilerliyor. Annie cevap verdi ği zaman da sesi 
daha yakından geldi. Polisler oturma odasına girdil er. Annie de onları izledi. 
Adamları oraya davet etmedi. Ama onlar buna aldırma dılar bile. Etrafa bir göz 
attılar. 
Annie'nin çok de ğerli yazan ancak on, on iki metre ötedeydi ama kadı nın sesi 
hâlâ sakindi. "O delikanlıya içeri girip buzlu çay içip içmeyece ğini sordum. 
Bunun imkânsız oldu ğunu söyledi. O zaman, ' Belki yanma şöyle buz gibi bir 
şi şe...' Lütfen dikkatli olun." Annie'nin sesi sertle şmişti. "Kırılabilir. 
Biblolanmı çok seviyorum. Bazıları çok nazik." 
"Özür dilerim, efendim." Konu şan herhalde Davud'du. Sesi hafif bir fısıltı 
gibiydi. Alçakgönüllü ve şaşkın. Ba şka zaman Paul, 
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başka şartlar altında bir polisin sesinin böyle olmasına g ülerdi. Ama şartlar 
başka de ğildi. Ve Paul da gülmedi. Dimdik oturuyordu. Duydu ğu hafif seslerden 
bir şeyin yerine kondu ğunu anlıyordu. Belki de bu buz parçasının üzerinde oturan 



penguendi. Sandalyenin dirsek dayanılacak yerlerini  sıkıca kavramı ştı. Kadının 
askılı çantasıyla oynadı ğını hayal ediyordu. Ve polislerden birinin çantada ne 
oldu ğunu sormasını bekliyordu. Herhalde Callud yapardı b unu. 
Ondan sonra da ate ş edilmeye ba şlanırdı. 
Davud, "Nerede kalmı ştık?" dedi. 
"Ona buzdolabından so ğuk bir şi şe gazoz verebilece ğimi söyledi ğimden söz 
ediyorduk. Çünkü hava pek sıcaktı. Onlan buzlu ğun hemen yanına koyanm. Donmaz 
ama iyice so ğur. O memur da, 'Çok naziksiniz,' dedi. Pek terbiye li bir çocuktu. 
Neden o kadar genç bir çocu ğu yalnız ba şına yolladılar acaba? Nedenini biliyor 
musunuz?" 
Davud kadının sorusuna aldırmadı. "Gazozu burada mı  içti?" Sesi daha da 
yakla şmıştı. Oturma odasından çıktı ğı anla şılıyordu. Paul'ün adamın holde 
durarak banyonun, sonra da yatak odasının kapısına baktı ğını hayal edebilmek 
için gözlerini yummasına gerek yoktu. Dimdik ve büt ün kaslan büzülmü ştü. Sıska 
boynundaki bir damar durmadan atıyordu. 
"Hayır." Annie yine çok sakindi. " Şi şeyi alıp götürdü. Artık gitmesi gerekti ğini 
söyledi." 
Callud, "Orada ne var?" diye sordu. Odadaki halıdan  holün tahta zeminine 
geçerken botlannın topuklan takırdadı. 
"Bir banyo ve bir de yedek yatak odası. Hava fazla sıcak oldu ğu zaman orada 
yatıyorum. Đsterseniz oraya da bakın ama emin olun polisinizi k aryolaya 
bağlamadım." 
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Davud, "Evet, efendim," dedi. "Ba ğlamadı ğınızdan eminim." Ve sonra şaşılacak bir 
şey oldu. Ayak sesleri ve konu şmalar mutfa ğa do ğru giderek hafiflemeye ba şladı. 
"Kushner heyecanlı mıydı?" 
Annie, "Hiç de ğildi," dedi. "Sadece sıcaktan bunalmı ş ve cesareti de kınlmı ştı." 
Paul yeniden rahatça soluk almaya ba şlıyordu. 
"Aklı bir şeye takılmı ş gibi miydi?" 
"Hayır." 
"Buradan nereye gidece ğini açıkladı mı?" 
Paul'ün tecrübeli kulakları kadının zaman zaman bir azcık durakladı ğının 
farkındaydı. Ama polisler bunu anlayacak durumda de ğillerdi. Annie'nin şimdi, bu 
bir tuzak olabilir, diye dü şündüğü belliydi. Sonunda, "Hayır," diye cevap verdi. 
"Delikanlı batıya do ğru gitti. Bu yüzden onun Springer Yoluna çıkaca ğını ve 
oradaki birkaç çiftli ğe u ğrayaca ğını dü şündüm." 
Davud, "Nezaketiniz için te şekkür ederiz, efendim," dedi. "Sizinle tekrar 
konu şmamız gerekebilir." 
Annie, "Bence bir sakıncası yok," diye mırıldandı. " Đstedi ğiniz zaman 
gelebilirsiniz. Son zamanlarda fazla insan yüzü gör düğüm yok." 
Callud birdenbire sordu. "Ahınmza bakmamın bir sakı ncası var mı?" 
"Hiç yok. Ama içeri girdi ğiniz zaman, 'Merhaba,' demeyi unutmayın." 
Davud meraklandı. "Kime, 'Merhaba,' diyece ğiz, efendim?" 
Annie, "Misery'e canım," dedi. "Domuzuma." 
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Annie kapıda durarak sabit bakı şlarla Paul'ü süzdü. Bakı şları öyle ısrarlıydı 
ki, yazarın yüzüne ate ş bastı. Đki polis on be ş dakika önce evden aynlmı şlardı. 
Sonunda, "Ne o, suratımda bir acayiplik mi var?" di ye sordu. 
"Neden ba ğırmadın?" Đki polis de arabaya binerken kadına selam vermi şler ama 
gülümsememi şlerdi. Paul pencerenin kö şesindeki yerinden bile adamların 
gözlerinde beliren ifadeyi fark etmi şti. Annie'nin kim oldu ğunu çok iyi 
biliyorlardı. "Senin ba ğırmanı bekleyip durdum, Paul. O zaman hemen üzerime  
atılırlardı." 
"Belki. Belki de atılmazlardı." 
"Ama neden ba ğırmadın?" 
"Annie, bir insan bütün hayatını çok kötü şeyler olaca ğını geçirerek dü şünürse, 
elbet arada sırada yanılır." 



"Bana ukalalık etme!" Paul kadının bütün sakin tavı rlarına ra ğmen aslında çok 
şaşırmı ş oldu ğunu anladı, Paul'ün sessizli ği Annie'nin kafasındaki ya şam fikrine 
uymuyordu. Kadına göre ya şam önemli bir güre şten farksızdı. Dürüst Annie'ye 
kar şı A şağılık Piçler Takımı. 
"Ukalalık eden kim? Sana a ğzımı açmayaca ğımı söyledim ve öyle de yaptım. 
Romanımı oldukça sakin bir ortamda tamamlamak istiy orum. Ve kitabı senin için 
tamamlamak niyetindeyim." 
Kadın kararsızlıkla ona baktı. Đnanmak istiyor ama bundan korkuyordu... Yine de 
inanıyordu. Ve bunda da haklıydı. Çünkü Paul gerçe ği söylüyordu. 
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Annie usulca, "O halde çalı şmaya ba şla," dedi. "Hemen ba şla. Onların bana nasıl 
baktıklarını gördün." 
32 
Ondan sonra iki gün hayat Duane Kushner gelmeden ön ceki temposuyla devam etti. 
Đnsan neredeyse delikanlının hiç gelmedi ğine inanacaktı. Paul durmadan 
çalı şıyordu. O ara makinede yazmaktan vazgeçmi şti. Annie yazı makinesini 
şöminenin rafına, Zafer Takı foto ğrafının altına koydu. Hem de hiçbir şey 
söylemeden. Paul o iki gün içinde iki büyük not def terini doldurdu. Geride öyle 
büyük bir defter kalmı ştı. O da dolunca küçük steno defterlerine yazmaya 
başlayacaktı. Kadın altı kur şun kalemi yonttu. Paul bunların uçlan-nı bitirdi. 
Annie yine yonttu kalemleri. Yazar pencerenin önünd e güne şte otururken 
kalemlerin boylan da gitgide küçüldü. Öne do ğru e ğiliyor, bazen sa ğ aya ğının 
başparmağıyla sol tabanını ka şımaya çalı şıyordu. Ve kâ ğıttaki delikten 
bakıyordu. Bu delik yine büyümü ştü ve roman hızla sona do ğru ilerliyordu. Bütün 
iyi eserlerde oldu ğu gibi. Sanki roketli bir kıza ğa binmi şti. Paul her şeyi 
büyük bir berraklıkla görüyordu. Tannça heykelinin gerisindeki geçitlerde, 
Misery'nin pe şinde dola şan üç grubu. Đkisi genç kadını öldürmek istiyordu, lan, 
Geoffrey ve Hezekiah'dan olu şan üçüncü ise Misery'yi kurtarmaya çalı şıyordu. Ve 
aşağıda bütün Bourka köyü alevler içindeydi. Yangından kurtulanlar tek çıkı ş 
yerinin önünde bekliyorlardı. Tannçanın sol kula ğının altında. Dı şan çıkan 
herkesi öldüreceklerdi. 
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Paul yazıya dalmı ş, adeta ipnotize olmu ştu. Davud'la Cal-lud'un geli şinden üç 
gün sonra bir araba gürültüsü yüzünden fena halde s arsıldı. Ama daldı ğı 
hayallerden uyanmadı. Üzerinde "KTLA/Grand Junction " yazılı krem rengi bir 
stey şın bahçe yoluna sapmı ştı. Arabanın arkasında video malzemesi vardı. 
Paul, "Ah, Tannm," dedi. Donmu ş kalmı ştı. Hayret, ne şe ve deh şet duyuyordu. "O 
da nesi?" 
Araba daha durmadan arka kapılardan biri hızla açıl dı ve haki sava ş pantolonuyla 
ti şört giymi ş bir adam dı şan atladı. Bir elinde büyük ve sapı tabancanınkine 
benzer bir şey vardı. Paul çılgınca bir an bunun göz ya şartıcı gaz tabancası 
oldu ğunu sandı. Sonra adam bu nesneyi omzuna do ğru kaldırarak eve do ğru 
döndürdü. Paul da o zaman bunun bir mini-kamera old uğunu anladı. Önden genç ve 
güzel bir kadın iniyordu. Kadın dı ştaki dikiz aynasından son bir kez makyajını 
kontrol etti ve saçlarını elleriyle kabartarak kame ramanın yanına gitti. 
Şu son birkaç yıl Ejderha Kadınla ilgilenmemi ş olan dı ş dünyanın gözleri şimdi 
olanca merakıyla Annie'ye do ğru dönmü ştü. 
Paul hızla gelirken, geç kalmamı ş oldu ğumu umanm, diye dü şündü. Eh, bundan 
kesinlikle emin olmak istiyorsan ak şamüzeri altıdaki haberleri izle. Sonra 
kahkahalannın duyulmaması için iki eliyle a ğzını kapattı. 
Tel geçirilmi ş kapı hızla açıldı ve çarpılarak kapatıldı. Annie a vaz avaz, 
"Defolun!" diye haykırdı. "Topraklanmdan çıkın!" Pa ul hafif bir ses duydu. "Miss 
Wilkes, sadece birkaç..." "Hemen defolup gitmezsen kabaetlerini saçmalarla 
delerim!" "Miss Wilkes, ben KTLA televizyon istasyo nundan Glenna Robetrs'im..." 
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" Đstersen Mars gezegeninden Kral Đsa ol! Topraklarımdan çık, yoksa ölürsün." 
"Ama..." 
Güüüüm! 



Ah, Tanrım! Ah, Annie! Tanrım! Annie bu budala kadı nı öldürdü... 
Paul usulca ilerleyerek pencereden dı şanya bir göz attı. Ba şka çaresi yoktu. 
Durumu ö ğrenmesi şarttı. Birdenbire rahatladı. Annie havaya ate ş etmi şti. Bunun 
yaran oldu ğu da anla şılıyordu. Glenna Roberts, KTLA haber arabasına balı klama 
dalıyordu. Kameraman objektifi Annie'ye do ğru geçirdi. Annie de çifteyi ona. 
Kameraman ya şamayı Ejderha Kadını televizyonda görmekten daha ço k istedi ğine 
karar vererek tekrar arkaya bindi. O daha kapıyı ka patamadan araba bahçe 
yolundan geri geri inmeye ba şladı. 
Annie durmu ş, televizyonculann arkasından bakıyordu. Çifteyi te k eliyle 
tutuyordu. Sonra a ğır a ğır içeri girdi. Çıkan hafif gürültüden Paul onun çi fteyi 
masaya bıraktı ğını anladı. Kadın onun odasına geldi. Hali her zama nkinden çok 
daha kötüydü. Rengi uçmu ştu, yüzünde bitkin bir ifade vardı. Durmadan sa ğa sola 
bakıyordu. 
"Geri geldiler..." diye fısıldadı. 
"Sakin ol." 
"Bütün o piçlerin geri döneceklerini biliyordum. Ve  i şte döndüler." 
"Artık gitttiler, Annie. Sen onlan gönderdin." "Onl ar hiçbir zaman 
gitmeyecekler. Biri onlara polisin ortadan kaybolma dan önce Ejderha Kadının 
evine u ğradı ğını söylemi ş olmalı. Onun için kalkıp geldiler." 
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"Annie..." 
Kadın, "Onlann ne istediklerini biliyor musun?" diy e sordu. 
"Tabii. Basın ve yayın konusunda tecrübem var. Her zaman oldu ğu gibi o iki şeyi 
istiyorlar. Kamera çalı şırken hata yapmanı ve film gösterilirken birilerini n 
martini ısmarlamalannı. Ama Annie artık senin de... " 
Kadın, "Onlann istedi ği buydu," diyerek pençe gibi elini alnına götürdü. Sonra 
parmaklannı birdenbire a şağıya do ğru çekti ve alnında dört kanlı çizgi belirdi. 
Kanlar ka şlanna toplandı. Yanakla-nndan ve burnunun yanlannda n aktı. "Annie! 
Dur!" 
"Ve bu!" Annie sol eliyle yine sol yana ğına bir tokat indirdi. Öyle hızlı vurdu 
ki, yana ğında parmaklannın izi kaldı. "Ve bu!" Sa ğ yana ğına daha da şiddetle 
vurdu. Tırna ğıyla açtı ğı yaralardan kanlar etrafa sıçradı. 
Paul, "DUR!" diye ba ğırdı. 
Kadın da bir çı ğlık attı. " Đstedikleri buydu!" Ellerini alnına götürerek 
yaralann üzerine bastırdı. Sonra da bir an kanlı av uçlannı Paul'e do ğru uzattı. 
Ve dönerek a ğır a ğır odadan çıktı. 
Paul ancak çok uzun bir süre sonra tekrar yazmaya b aşlayabildi. Önce roman pek 
ağır ilerledi. Gözlerinin önünde alnına o yaralan aça n Annie'nin hayali belirip 
duruyordu. Çabalannın bir i şe ya-rayamayaca ğını, o gün i şi orada kesmesinin daha 
doğru olaca ğını dü şündü. Ama sonra hikâye onu yakaladı ve Paul kâ ğıttaki o 
delikten a şağıya yuvarlandı. 
Son günlerde hep umdu ğu gibi müthi ş bir rahatlık duydu. 
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Ertesi gün yine polisler geldi. Bu kez kasabadaki k arakoldan. Yanlarında eli 
çantalı sıska bir adam da vardı. Paul çantada steno  makinesi oldu ğunu tahmin 
etti. Annie bahçe yolunda adamlann kar şısında durarak onlann söylediklerini 
dinledi. Yüzü ifadesizdi. Sonra da onlan mutfa ğa götürdü. 
Paul dizinde bir steno defteriyle sessizce oturdu. Son büyük not defterini bir 
gece önce bitirmi şti. Şimdi Annie'yi dinliyordu. Kadın dört gün önce Callu d'la 
Davud'a söylediklerini tekrarlıyordu. Paul, bu insa nlar kadını açıkça taciz 
ediyorlar, diye dü şündü. Annie Wilkes'a biraz acıdı ğını fark ederek hem çok 
sarsıldı, hem de 
eğlendi. 
En fazla soru soran Sidewinder'lı polis söze, " Đstiyorsanız avukatınızı 
çağırabilirsiniz," diye ba şladı. Annie istemedi ğini söyleyerek sadece hikâyesini 
tekrarladı. Paul onun anlattıklarının hiçbir yerini  de ği ştirmedi ğini fark etti. 
Adamlar mutfakta yanm saat kaldılar. Sonlara do ğru polislerden biri Annie'ye 
alnındaki çirkin çizikleri neyin açtı ğını ö ğrenmek istedi. 



Kadın, "Gece kendim yaptım," diye cevap verdi. "Köt ü bir rüya gördüm." 
Polis sordu. "Nasıl bir rüyaydı?" 
Annie, "Rüyamda insanlann bunca zaman sonra beni an ımsa-dıklannı ve buraya 
gelmeye ba şladıklannı gördüm," dedi. 
Adamlar gittikten sonra kadın Paul'ün odasına geldi . Yüzü hamurdan yo ğrulmu şa 
benziyordu. Hasta gibi ve soluktu. 
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Paul, "Burası Grand Central ganna benzemeye ba şladı,"dedi. 
Ama Annie gülmedi. "Daha ne kadar var?" 
Paul bir an kararsızca daktiloda yazdı ğı kâ ğıt yı ğınına ve üstündeki not 
defterine baktı. Sonra tekrar Annie'ye döndü. " Đki gün... Ya da üç." 
Kadın, "Gelecek sefere ellerinde arama izniyle gele cekler," diye açıkladı. Ve 
Paul cevap vermeden odadan çıktı. 
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Annie o gece on ikiye çeyrek kala Paul'ün odasına g eldi. "Bir saat önce yatmı ş 
olmam gerekirdi, Paul." 
Hikâyeye dalmı ş olan yazar şaşkın şaşkın ba şını kaldırdı. Romanın asıl kahramanı 
halini almı ş olan Geoffrey o i ğrenç an beyiy-le kar şıla şıyor ve Misery'nin 
yaşaması için onunla ölümüne sava şması gerekiyordu. 
Paul, "Önemli de ğil," dedi. "Biraz sonra yatanm. Bazen yaka-ladıklan mı hemen 
yazmam gerekiyor. Yoksa unutuyorum." Elini salladı.  Parmaklan yorulmu ş, 
zonkluyordu. Đşaret parma ğının içinde, kalemin dayandı ğı yerde iri bir şi ş 
vardı. Yan su toplamı ş, yan nasırla şmış gibiydi deri. Paul'ün kapsülleri vardı, 
onlar can acısını geçirirdi. Ama o zaman da kafası bulanıkla şırdı. 
Kadın usulca, "Romanın çok güzel oldu ğunu dü şünüyorsun, de ğil mi?" diye sordu. 
"Gerçekten çok güzel. Kitabı artık sadece benim içi n yazmıyorsun sanınm." 
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Paul, "Ah, hayır," dedi. Bir an ba şka şeyler de söylemek istedi. Bu kitabı 
hiçbir zaman senin için yazmadım ki, Annie. Ya da şu mektuplanna, "Bir numaralı 
hayranın," diye imza atan dı şandaki insanlar için. Yazmaya ba şladı ğın an bütün o 
insanlar senden uzakla şır, galaksinin öbür ucuna kadar giderler. Ben roman lanmı 
eski kanlarım, annem ya da babam için de yazmadım. Evet, yazarlar kitap-lannın 
başına birine adadıklannı belirten bir şeyler yazarlar. Bunun nedeni 
bencilliklerinin kendilerinde bile deh şet uyandırmasıdır. 
Ama kadına böyle şeyler söylemek akılsızlık olurdu. 
Paul şafak sökünceye kadar yazdı. Sonra kendini yata ğa atarak dört saat uyudu. 
Kötü, karmakan şık rüyalar gördü. Bunlardan birinde Annie'nin babas ı upuzun bir 
merdivenden çıkıyordu. Kuca ğında gazete kupürleriyle dolu bir sepet vardı. Paul  
bağınp adamı uyarmaya çalı şıyordu. Ama a ğzını her açı şında dudaklannın arasından 
bir hikâyenin düzgünce yazılmı ş bir bölümü dökülüyordu. Pa-ul'ün her ba ğırmaya 
çalı şı şında bu bölüm de ği şiyor ama hepsi de aynı sözlerle ba şlıyordu. "Bir hafta 
kadar sonra bir gün..." Sonra Annie ortaya çıkıyord u. Kadın ba ğırarak holde 
koşuyor, babasını itmek, öldürmek için ellerini uzatıy ordu. Ancak çı ğlıklan 
garip vızıltılara dönü şüyor, vücudu etek ve hırkasının altında dalgalanara k 
deği şiyordu. Annie bir an haline girmeye ba şlıyordu. 
35 
Ertesi gün hiç polis gelmedi. Ama bir sürü meraklı gözüktü. Arabalardan biri 
yeniyetme çocuklarla doluydu. Arabayı döndür- 
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mek için geri geri bahçe yoluna girdikleri zaman An nie dı şan fırladı. "Pis 
köpekler!" diye haykırdı. "Topraklanmdan hemen çıkm az-sanız hepinizi vururum." 
Çocuklardan biri seslendi. "Bo ş versene, Ejderha Kadın!" Araba tozlar kaldırarak 
dönerken bir ba şkası da, "Onu nereye gömdün?" diye ba ğırdı. 
Bir üçüncüsü bir bira şi şesini fırlattı. Araba hızla uzakla şırken Paul arka cama 
yapı ştmlmı ş olan etiketi okumayı ba şardı. "SIDEWINDER MAV Đ ŞEYTANLARINI 
DESTEKLEYĐN." 
Bir saat sonra Annie'nin öfkeyle pencerenin önünden  geçti ğini gördü. Kadın ahıra 
doğru giderken i ş eldivenlerini giydi. Bir süre sonra da elinde zinc irle döndü. 



Zincirin sa ğlam çelik halkalanna dikenli tel sarmı ştı. Bu diken diken zinciri 
bahçe yolunun a ğzına gerdi ve bir asma kilit takmayı da unutmadı. E lini cebine 
sokarak kırmızı bez parçalan çıkardı, zincirin daha  iyi gözükmesi için 
halkalardan bazılarına ba ğladı. 
Sonunda Paul'ün yanına geldi ği zaman, "Tabii bu polislerin içeri girmelerini 
engellemeyecek," dedi. "Ama hiç olmazsa di ğer piçler yakla şamayacaklar." "Öyle." 
"Elin... Şi şmiş gibi gözüküyor." "Evet." 
"Seni sıkı ştınp durmak istemiyorum, Paul, ama..." Yazar, "Yann ," dedi. 
"Yann mı? Sahi mi?" Kadın hemen keyiflendi. "Evet. Sanıyorum. Herhalde ak şam 
altıya do ğru." "Paul harika bu! Romanı şimdi okumaya ba şlayayım mı? Yoksa..." 
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"Beklemeni tercih ederim." 
"Öyleyse ben de beklerim." Gözlerinde yine o şefkat dolu tatlı ifade belirmi şti. 
Paul en çok onun bu halinden nefret ediyordu. "Seni  seviyorum, Paul. Bunu 
biliyorsun, de ğil mi?" 
"Evet. Biliyorum." Ve yeniden defterinin üzerine e ğildi. 
36 
Annie o ak şam Paul'e Kefleks hapı getirdi. Đdrar yollarındaki iltihap geçiyordu. 
Ama çok yava ş. Kadının öbür elinde de buz dolu bir kova vardı. Y anına katlanmı ş 
bir havluyu koydu ve hiçbir şey söylemeden dı şan çıktı. 
Paul kalemini bir kenara bıraktı. Bunu yapabilmek i çin sol eliyle sa ğ 
parmaklarını açmak zorunda kaldı. Sonra elini buza soktu. Parmaklan iyice 
uyu şuncaya kadar bekledi. Elini çekti ği zaman ona şi ş biraz inmi ş gibi geldi. 
Havluyu eline sararak dı şarıya, karanlıklara baktı. Parmaklan kanncalanmaya 
başlayıncaya kadar öylece oturdu. Sonra havluyu açarak  bir süre parmaklannı 
oynattı. Önce yüzünü can acısıyla buru şturuyordu. Ama sonra sancı geçti. Paul da 
tekrar yazmaya ba şladı. 
Şafak sökerken a ğır a ğır karyolasına gitti. Sendeleyerek yata ğa uzandı ve hemen 
daldı. Rüyasında bir kar fırtınasında yolunu kaybet ti. Ama ya ğan kar de ğil, 
daktilo makinesinde yazılmı ş sayfalardı. Etrafa uçu şuyor ve Paul'ün yolunu 
bulmasını engelliyorlardı. 
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Her sayfa daktiloda yazılmı ş satırlarla doluydu. Ve n, t, e harfleri eksikti. 
Paul tipi sona erdi ği ve kendisi de hayatta kalmayı ba şardı ğı takdirde bu 
harfleri elle yazmak zorunda kalaca ğını biliyordu. 
37 
Sabah on bire do ğru uyandı. Annie onun kımıldadı ğını duyar duymaz geldi. 
Portakal suyu, ilaç ve piliç suyuna yapılmı ş sıcak çorba getirmi şti. Gözleri 
heyecanla parlıyordu. "Bu çok özel bir gün, Paul. Ö yle de ğil mi?" 
"Evet." Sa ğ eliyle ka şı ğı almaya çalı ştıysa da beceremedi. Çok şi ş ve kırmızıydı 
eli. Şi ş yüzünden derisi gerilmi ş, parlakla ş-mı ştı. Paul yumruk yapmaya 
çalı ştı ğı zaman ona sanki eline uzun maden çubuklar batınlı yormu ş gibi geldi. Şu 
son birkaç gün, diye dü şündü. Sonu gelmeyen bir kitap imzalama maratonuna 
benzedi. Kâbuslara yakı şacak bir şey bu. 
Kadın, "Ah, zavallı elci ğin!" diye ba ğırdı. "Sana bir hap daha getirece ğim! 
Hemen şimdi!" 
"Hayır. En çetin yere geldim. Kafamın sersem olması nı istemiyorum." 
"Ama elin öyleyken yazamazsın ki." 
Paul, "Öyle," diye ba şını salladı. "Elim berbat halde. Artık bu bebe ği 
başladı ğım gibi bitirece ğim. Yazı makinesinde. Sekiz, on sayfa bir şey kaldı. 
Artık o kadar n, t ve e harfiyle de bo ğuşmayı ba şarabilirim." 
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Annie, "Sana ba şka bir makine almalıydım," dedi. Gerçekten üzülmü ş, gözleri 
dolmu ştu. 
Paul, arada sırada böyle olur, diye dü şündü. Ve en korkuncu da bu. Çünkü o 
zaman, uygun biçimde yeti ştirilseydi bamba şka bir kadın olurdu, diyorum. Ya da 
içindeki o garip küçücük bezler öyle kötü salgılar çıkarmasalardı... 



Kadın ekledi. "Aptallık ettim. Bunu itiraf etmek be nim için zor ama do ğru bu. O 
Dartmonger denilen kadının beni kazıkladı ğını kabul etmek istemedi ğim için böyle 
oldu. Çok üzgünüm, Paul. Zavallı elci ğin." Havuzdaki Niobe'ye yakı şacak bir 
şefkatle yazann elini tutarak öptü. 
Paul, "Aldırma," dedi. "Bu i şi ba şaraca ğız. Vak vak ve ben. Ondan nefret 
ediyorum. Ama bana o da benden nefret ediyormu ş gibi geliyor. Onun için öde şmiş 
sayılıyoruz." "Kimden söz ediyorsun sen?" 
"Yazı makinesinden. Ben ona bir çizgi film kahraman ının adını taktım." 
"Ya..." Kadının sesi hafifledi. Bakı şlan ifadesizle şti. Daldı gitti. Paul, 
Annie'nin kendine gelmesini sabırla beklerken bir y andan da çorbasını içti. 
Kaşı ğı sol elinin iki parma ğının arasında beceriksizce tutuyordu. 
Annie sonunda kendini topladı. Yeni uyanan ve havan ın pek güzel oldu ğunu fark 
eden bir kadın gibi gülümsedi. "Çorbanı bitirdin mi ? E ğer öyleyse senin için çok 
özel bir şey aldım." 
Paul ona çorba kâsesini gösterdi. Bo şalmı ştı, dibinde sadece birkaç şehriye 
vardı. "Görüyorsun ya, ben ne kadar 'cici çocu ğum'" Hiç gülmüyordu. 
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"Evet, sen çocuklann en cicisisin, Paul. Onun için sana sürüyle altın yıldız 
verece ğim. Hatta... dur, dur! Ne aldı ğımı görünceye kadar bekle. 
Kadın kapıdan çıktı. Paul önce takvime, sonra da Za fer Takına baktı. Ba şını 
kaldırdı. Birbirine ba ğlı W'ler tavanda sarho şça dans ediyordu. Sonunda yazı 
makinesine ve kâ ğıt yı ğınına bir göz attı. Dalgın dalgın, hepsine elveda, diye 
düşündü. Aynı anda Annie tela şla içeri girdi. Elinde yine bir tepsi vardı. 
Buna dört tabak koymu ştu. Paul bunlardan birinde limon dilimleri, ikincis inde 
rendelenmi ş lop yumurta, üçüncüsünde küçük kızarmı ş ekmek parçalan oldu ğunu 
gördü. En ortadaki tabak daha büyüktü. Ve bunda yap ı şkan bir havyar yı ğını 
vardı. 
Annie çekine çekine, "Sevip sevmedi ğini bilmiyorum," dedi. "Hatta kendimin sevip 
sevmedi ğini bile. Çünkü şimdiye kadar hiç havyar yemedim." 
Paul gülmeye ba şladı. Midesine, bacaklanna, hatta eline sancı sapla ndı. Herhalde 
biraz sonra canı daha da yanacaktı. Çünkü Annie bir i güldü ğü zaman onun 
kendisiyle alay etti ğini sanan parona-yaklardandı. Ama Paul kendini tuta mıyordu. 
Sonunda bo ğulurcası-na öksürmeye ba şlayıncaya kadar güldü. Yanaklan kızarmı ş, 
gözlerinin yanlanndan ya şlar akıyordu. Bu kadın aya ğını balta ve ba şparmağını da 
elektrikli bıçakla kesmi şti. Ve şimdi bir yaban domuzunun bile bo ğulmasına neden 
olacak kadar bol havyar ikram ediyordu. Nasıl olduy sa Annie'nin suratında o 
kapkara ifade belirmedi. Kadın da onunla birlikte g ülmeye ba şladı. 
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"Havyardan ya ho şlanırsın ya da nefret edersin," derlerdi. Ama Paul hiçbir zaman 
ikisini de duymamı ştı. Uçakta birinci mevkide yolculuk yaptı ğı ve hostes 
kendisine havyar getirdi ği zaman yemi şti. Sonra ikinci yolculu ğuna kadar havyar 
diye bir şey oldu ğunu unutmu ştu. Ama şimdi havyan ve yanındakileri büyük bir 
i ştahla yiyordu. O büyük yeme zevkini hayatında ilk k ez ke şfediyormu şçasına. 
Annie havyardan hiç ho şlanmadı. Bir çay ka şı ğına aldı ğı havyan nazik nazik 
kızarmı ş ekme ğin üzerine koydu. Yine nazik nazik kemirdi, sonra d atiksintiyle 
yüzünü buru şturarak ekme ği bir kenara bıraktı. Ama Paul sönmeyen bir heyecan la 
havyan atı ştırmayı sürdürdü. On be ş dakika içinde havyar da ğının yansını mideye 
indirdi. Ge ğirdi. Eliyle a ğzını örterek Annie'ye suçlu suçlu baktı. Kadın yine  
neşeyle gülmeye ba şladı. 
Paul, seni öldürece ğim sanınm, Annie, diye dü şünerek kadına dostça bir tavırla 
gülümsedi. Gerçekten. Tabii ben de seninle birlikte  geberebilirim. Herhalde öyle 
olacak. Ama ben midem havyarla dolu olarak ölece ğim. Durum çok daha kötü 
olabilirdi. 
Sonra, "Harikaydı," dedi. "Ama daha fazla yiyemeyec eğim." 
Annie, "Yersen herhalde kusarsın," diye cevap verdi . "Çok a ğır bir şey bu." 
Gülümseyerek Paul'e kar şılık verdi. "Bir süprizim daha var. Bir şi şe şampanya. 
Daha sonra içece ğiz... Kitabını bitirdi ğin zaman. Markası Dom Perignon. Tam 



yetmi ş be ş dolar verdim. Bir tek şi şeye! Ama içki dükkânının sahibi Chuckie 
Yoder şampanyanın en iyi cins oldu ğunu söyledi." 
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Paul, "Chuckie Yoder haklı," derken için için de ek ledi. Bu cehenneme dü şmemin 
nedeni de Dom zaten. Bir an durduktan sonra, "Bir şey daha isteyece ğim," dedi. 
"Yani kitap bitti ği zaman." 
"Ya? Neymi ş o?" 
"Bir keresinde bütün e şyalanmın sende oldu ğunu söyledin." 
"Evet, öyle." 
" Şey... Bavulumda bir karton sigara vardı. Romanı bit irdi ğim zaman bir sigara 
içmek istiyorum." 
Kadının gülümsemesi a ğır a ğır kayboldu. "Paul sigaranın ne kadar zararlı 
oldu ğunu biliyorsun. Kanser yapıyor..." 
" Şu ara kanseri de mi dü şünmem gerekiyor, Annie?" 
Kadın cevap vermedi. 
"Ben bir tek sigara istiyorum. Bir eserimi bitirdi ğim zaman arkama yaslanarak 
bir sigara yakardım. Her zaman. Bana inan, o sigara  insana öyle lezzetli gelir 
ki. Hatta çok güzel bir yeme ğin üzerine içti ğinden bile. Daha do ğrusu eskiden 
öyleydi. Ama herhalde bu kez sigara midemin bulanma sına ve ba şımın dönmesine 
neden olur. Yine de geçmi şle aramda o küçük ba ğın olmasını istiyorum. Ne 
diyorsun, Annie? Haydi. Oyun bozanlık etme. Ben etm edim." 
"Tamam... Ama şampanyadan önce. Yetmi ş be ş dolarlık köpüklü birayı senin etrafa 
zehir saçtı ğın bir odada içemem." 
"Çok güzel. Sigarayı bana ö ğleyin getirirsen onu pencerenin önüne koyar ve arad a 
sırada bakanm. Yazıyı bitirir, sonra da eksik harfl eri yazanm. Ve sonunda 
sigarayı içerim. Kendimden geçecek gibi oluncaya ka dar. Ondan sonra sigarayı 
söndürürüm. Ve sana seslenirim." 
Kadın, "Pekâlâ," dedi. Ama yine de ho şuma gitmiyor. Bir tek sigara yüzünden 
ci ğer kanserine yakalanmasan bile bu i şi yine de be ğenmiyorum. Neden biliyor 
musun, Paul?" 
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"Hayır. Bilmiyorum." 
"Çünkü cici çocuklar sigara içmezler." Annie tabakl an toplamaya ba şladı. 
39 
"Patron lan, hanımefendi..." 
lan tela şla, "Hi şşş..." diye fısıldadı. Hezekiah da sustu. Geoffrey bi r damarın 
boynunda hızla attı ğını hissediyordu. Dı şarıdan rüzgârda hafifçe gıcırdayan 
yelkenlerin sesi ve arada sırada bir ku şun haykırı şı geliyordu. Geoffrey 
tayfaların arka güvertede bir denizci şarkısı söylediklerini hayal mey al 
duyuyordu. Đçerisi sessizdi. Đkisi beyaz, biri zenci üç erkek Misery 'nin 
yaşayıp ya şamayacağını anlamak için bekliyorlardı... 
lan bo ğuk bo ğuk inledi. Hezekiah onun kolunu sıkıca tuttu. Sinir  krizi geçirmek 
üzere olan Geoffrey kendine hâkim olmak için tüm ir ade gücünü kullandı. Bütün bu 
olanlardan sonra Tanrı Misery'nin ölmesine göz yuma cak kadar zalim olabilir mi, 
diye dü şünüyordu. 
Afrika 'da çok şey görmü ş, bazı Afrikalıların bir de ğil pek çok tanrıları 
oldu ğunu ö ğrenmi şti. Bunlardan bazıları son derece zalimdiler. Bazıl arı ise 
deli. Zalimlik yine de anla şılacak bir şeydi. Ama delilik? Bu tartı şma kabul 
etmezdi. 
Misery'si gerçekten ölürse güverteye çıkacak ve ken dini denize atacaktı. 
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Daldı ğı bu kötü dü şüncelerden Hezekiah 'nm sert ve yan batıl inanç dol u 
iniltisiyle uyandı. 
"Patron lan! Patron Geoffrey! Bakın! Gözlerine! Göz lerine! Gözlerine bakın!" 
Misery'nin gözleri. Peygamber çiçe ği mavisi şahane gözleri aralanmı ştı. Genç 
kadın bir lan'a, bir Geoffrey'e baktı. Sonra bakı şları tekrar lan 'a kaydı. 
Geoffrey bir an bu gözlerde sadece şaşkınlık oldu ğunu fark etti... Sonra 



Misery'nin bakı şları de ği şti. Onları tanımı ştı. Geoffrey mutlulu ğunun ruhunda 
adeta kükredi ğini hissetti. 
Misery esneyip gerinerek, "Neredeyim?" diye sordu. "lan... Geoffrey... denizde 
miyiz? Neden bu kadar açım?" 
lan e ğilerek genç kadını kucakladı. Hem a ğlıyor, hem gülüyordu. Durmadan 
Misery'nin adını tekrarlıyordu. 
Misery şaşırdı ama sevindi de. O da lan 'a sarıldı. Ve Geoffr ey, Misery hayata 
döndü ğü için onların sevgisine dayanabilece ğini anladı. Şimdi ve sonsuza kadar. 
Huzur içinde yalnız ya şayacaktı. Ya şayabilecekti. 
Belki de tanrılar deli de ğillerdi.... Hiç olmazsa hepsi. 
Geoffrey, Hezekiah 'nm omzuna dokundu. "Onları yaln ız bırakmamız bence daha iyi 
olacak, dostum. Öyle de ğil mi?" 
Hezekiah, "Galiba öyle, Patron Geoffrey," dedi. Sev inçle gülerken yedi altın 
di şi ı şıldadı. 
Geoffrey, Misery'e son bir kez baktı. Ve o peygambe r çiçe ği mavisi gözler bir an 
ona do ğru kaydı. Geoffrey'i ısıttılar, doldurdular. Doyurd ular. 
Genç adam, sana a şı ğım, sevgilim, diye dü şündü. Beni duyuyor musun? 
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Belki Geoffrey çok istedi ği için bir cevap aldı ğını hayal etti. Ama öyle 
oldu ğunu da sanmıyordu. Çünkü Misery'nin sesini açık seç ik duyar gibi olmu ştu. 
Geoffrey kapıyı kapatarak kıçtaki güverteye çıktı. Kendini küpe ştenin üzerinde 
denize ataca ğı yerde piposunu yakarak a ğır a ğır tüttürmeye ba şladı. Güne şin 
uzaklarda, ufukta yava ş yava ş kaybolan bulutun arkasında batı şını seyretti. O 
bulut Afrika kıyılarıydı... 
Paul Sheldon son sayfayı yazı makinesinden çıkardı.  Dolmakalemi alıp bir yazarın 
sözlü ğündeki en sevilen ve en nefret edilen sözcü ğü yazdı. 
SON 
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Paul'ün şi ş sa ğ eli eksik harfleri doldurmak istemiyordu. Ama parm aklannı 
çalı şmaları için yine de zorladı. Bu kaskatı parmakların a biraz esneklik 
kazandırmazsa planını uygulaması da imkansızla şacaktı. 
Bu i ş sona erince dolmakalemi bir kenara bıraktı. Ve bir  an eserine baktı. Her 
kitabını bitiri şinde kendini böyle hissederdi. Bo şalmı ş, dü ş kırıklı ğına u ğramı ş 
gibi. Her küçük ba şarının bedelini gülünç bir biçimde ödedi ğini biliyordu. 
Her zaman aynıydı. Her zaman. Sanki vah şi bir ormanda durmadan çabalayarak bir 
yamacı tırmanıyordun. Doruktaki açıklı ğa eri şti ğin zaman seni umdu ğun gibi güzel 
bir manzaranın beklemedi ğini görüyordun. Sadece a şağıda bir karayolu uzanıyordu. 
Đki yanında birkaç benzin istasyonu ve bovling salon u oluyordu. Ya da buna 
benzer şeyler. Ama insanın eserini bilmesi yine de iyi bir şeydi. Đyi bir şey. 
Yaratmak, bir şeyi var etmek ho ştu. Paul uyu şukça bu cesareti anlıyor ve takdir 
ediyordu. Varolmayan küçük hayatlar yaratıyordun. S ıcaklık hayali ve hareket 
taklitleri de. Artık bu oyunu oynama konusunda bira z budalaca davrandı ğını 
biliyordu. Ne var ki, bildi ği tek oyun buydu. Belki bu i şi beceriksizce yapıyor, 
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ama hiç olmazsa çalı şmalarına her zaman sevgi de katıyordu. Yazılı kâ ğıt 
destesine dokunarak gülümsedi. 
Sonra eli kâ ğıt yı ğınından Annie'nin pencerenin önüne onun için koydu ğu sigaraya 
kaydı. Yanında bir tabla duruyordu. Tablanın dibind e yandan çarklı bir gezinti 
teknesi vardı. Resmin etrafını "Amerika'nın Ünlü Hi kayecisi Hannibal ve Kenti 
Anısına" sözleri çevreliyordu. 
Annie tablaya bir kibrit kutusu da koymu ştu. Ama kutuda bir tek kibrit vardı. Bu 
kadarına izin vermi şti. Bir tek kibritin de yeterli olması gerekirdi. 
Paul, Annie'nin yukanda dola ştı ğını duyuyordu. Bu da iyiydi. Paul'ün o küçük 
hazırlıklannı yapması için biraz zamanı var demekti . Kadın kendisi hazır olmadan 
aşağıya inerse önceden fark edecekti. 
Đşte şimdi asıl oyuna geldik, Annie. Bakalım bunu yapabil ecek miyim? Bakalım... 
yapabilecek miyim? 



Paul bacaklanndaki sancıya aldırmayarak öne do ğru e ğildi ve parmaklanyla 
süpürgelikteki tahta parçasını çıkarmaya çalı ştı. 
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Paul be ş dakika sonra Annie'yi ça ğırdı. Kadının gürültülü ayak seslerini 
dinledi. Annie merdivenden iniyordu. Đş bu noktaya geldi ği zaman deh şete 
kapılaca ğını sanmı ştı. Çok sakin oldu ğunu fark edince rahatladı. Odaya sıvı 
yakıtın kokusu yayılmı ştı. Tekerlekli sandalyenin kollarının üzerinde dura n 
tahtanın yanından yere damlıyordu. 
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Annie holün dibinden, "Paul," diye seslendi. "Roman  bitti mi gerçekten?" 
Paul tahtanın üzerinde, nefret etti ği yazı makinesinin yanında duran kâ ğıt 
yı ğınına baktı. Sıvı yakıt yüzünden sınlsıklam olmu şlardı. "Eh," diye cevap 
verdi. "Ben elimden geleni yaptım, Annie!" 
"Vay! Ah, harika! Do ğrusu buna inanamıyorum! Bu kadar zaman sonra! Bir d akika! 
Şampanyayı getirece ğim!" 
" Đyi." 
Paul kadının mu şamba dö şemeli mutfakta ilerledi ğini i şitti. Her gıcırtıyı 
duyulmadan önce tahmin edebiliyordu. Kendi kendine,  bütün bu sesleri son kez 
duyuyorum, dedi. Bu onda hayret uyandırdı. Ve bu ha yret sakinli ğini bozuverdi. 
Korku içindeydi... Ama orada bir şey daha vardı. Belki de gerilerde kalan Afrika 
kıyılan, diye dü şündü. 
Buzdolabı açıldı, sonra çarpılarak kapandı. Annie m utfakta ilerledi. Geliyordu. 
Paul sigarayı içmemi şti tabii. Hâlâ pencerenin önünde duruyordu. Đstedi ği 
kibritti. O tek kibrit. 
Ya çaktı ğı zaman yanmazsa? 
Ama böyle dü şünceler için çok geçti artık. 
Paul tablaya uzanarak kibrit kutusunu aldı. Tek çöp ü tela şla çıkardı. Kadın 
şimdi holde ilerliyordu. Paul kibriti kutunun yanma sürdü. Ve tabii yanmadı. 
Tela şlanma... Yava ş. Yava ş! 
Paul kibriti yine çakmaya çalı ştı. Ama parlamadı. 
Tela şlanma... Sakin ol. 
Kibriti kutunun yanındaki kahverengi pütürlü kâ ğıda üçüncü kez sürdü. Ve çöpün 
ucunda san bir alev çiçek gibi açtı. 
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"Bunun yeteri kadar..." Annie solu ğunu tuttu ğu için sözlerini tamamlayamadı. 
Durakladı. 
Paul tekerlekli sandalyede, eski demir yazı makines i ve kâ ğıt yı ğınından olu şan 
bir barikatın arkasında oturuyordu. En üstteki kâ ğıdı mahsus çevirmi şti. Kadının 
üzerindeki yazılan okuyabilmesi için. 
MISERY'NĐN DÖNÜŞÜ Yazan: Paul Sheldon. 
Paul şi ş sa ğ elini ıslak kâ ğıt yı ğınının üzerine uzatmı ştı. Ba ş ve i şaret 
parmaklarının arasında yanan bir tek kibrit vardı. 
Kadın kapıda duruyor, bir havlu parçasına sanlı şampanya şi şesini sıkıca 
tutuyordu. A ğzı bir kan ş açık kalmı ştı. Sonra di şlerini şakırdatarak a ğzını 
kapattı. 
"Paul?" Annie'nin sesi ihtiyatlıydı. "Ne yapıyorsun ?" 
Yazar, "Roman bitti," dedi. "Ve gerçekten güzel old u. Sen haklıydın. Misery 
romanlannın en güzeli. Belki de eserlerimin en iyis i. Melez olsun olmasın bu 
böyle. Ve ben şimdi romanla küçük bir oyun yapaca ğım. Harika bir oyun... Bunu 
senden ö ğrendim, Annie." 
Kadın, "Yapma, Paul!" diye haykırdı. Sesinde anlayı ş ve ıstırap vardı. Ellerini 
kaldırırken şampanya şi şesi dü ştü ama aldırmadı. Şi şe bir torpil gibi patladı. 
Köpükler etrafa fı şkırdı. "Yapma! Yapma! LÜTFEN YAPMA..." 
Paul, "Ne yazık ki, kitabı okuyamayacaksın," diyere k kadına gülümsedi. Aylardan 
beri ilk kez gerçekten gülüyordu. Sevinçle, is- 
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teyerek. "Uydurma alçakgönüllülü ğü bir yana bırakalım. Roman iyiden de öte. 
Harika, Annie." 
Kibritin alevi titre şiyor, parmak uçlannı yakıyordu. Paul kibriti attı. Korkunç 
bir an söndü ğünü sandı. Ama sonra ba ş sayfada mavi bir alev gürültüyle belirdi. 
Bummp... Alev yanlara do ğru kaydı. Kâ ğıt yı ğınının hemen yanına birikmi ş olan 
sıvının tadına baktı, ve birdenbire rengi sanya dön erek büyüdü. 
Annie bir çı ğlık attı. "AH TANRIM OLMAZ! MISERY YA-NAMAZ! MISERY ! O YANAMAZ! 
HAYIR! HAYIR!" 
Şimdi kadının suratı alevlerin di ğer tarafından ı şıldayıp titre şiyordu. Paul 
ona, "Bir dilekte bulunmak ister misin, Annie?" diy e ba ğırdı. "Seni a şağılık 
gulyabani, bir dilekte bulunmak ister misin?" 
"AH TANRIM AH PAUL NE YAPIYOOOORSUN?" Kadın ellerin i uzatarak, sendeleye 
sendeleye yakla ştı. Şimdi kâ ğıt destesi iyice tutu şmuş alev alev yanıyordu. Yazı 
makinesinin kur şuni kena-n siyaha dönmeye ba şlıyordu. Sıvı yakıt altında da 
toplanmı ştı. Tu şlann arasından mavi alev dilleri uzanıyordu. Paul y üzünün 
yandı ğını, cildinin gerildi ğini hissediyordu. 
Kadın, "MISERY' Đ YAKAMAZSIN!" diye inledi. "OLAMAZ! SEN Đ A ŞAĞILIK P ĐÇ, MISERY' Đ 
YAKAMAZSIN!" 
Ve kadın, Paul'ün hemen hemen kesinlikle tahmin ett i ği şeyi yaptı. Alev alev 
yanan kâ ğıt yı ğınını yakalayarak döndü. Belki de onunla banyoya ko şacak ve 
küvete atarak suyu açacaktı. 
Annie arkasını döner dönmez Paul yazı makinesini ka vradı. Kızgın yanlannın zaten 
içi şi ş olan sa ğ elinde su kabarcıklan olu şturmasına aldırmadı. Makineyi ba şının 
yukansına kaldırdı. Altından mavi alevden damlalar döküldü. Onlara da aldırmadı, 
bir lif koptu ğu için sırtına saplanan a ğnya da. Dikkatini bu i şe verdi ği ve 
bütün gücünü harcadı ğı için yüz hatlan çarpılmı ştı. Ellerini öne, 
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aşağıya do ğru indirdi ve makinenin parmaklannın arasından adet a uçmasına izin 
verdi. Yazı makinesi kadının geni ş ve güçlü sırtının tam ortasına çarptı. 
"OOOOOOF!" Çı ğlıktan çok hayret dolu, yüksek bir homurtuya benziy ordu. Annie 
yüzükoyun yere kapaklandı. Yanan kâ ğıtlar gövdesinin altında kaldı. 
Paul'ün yazı masası görevini yapmı ş olan tahtanın üzerinde küçük mavimsi alevler 
belirdi. Paul soluk solu ğa tahtayı kenara itti. Her nefes alı şında gırtla ğına 
bir demir parçası saplanıyordu sanki. Kendini zorla yarak kalktı. Ve sa ğ aya ğının 
üzerinde durdu. 
Annie kıvranıyor, inliyordu. Sol koluyla gövdesinin  arasından alev yükseldi. 
Kadın haykırdı. Paul kavrulan derinin ve yanan ya ğın kokusunu duydu. 
Annie yerde yuvarlanarak döndü ve dizlerinin üzerin de do ğruldu. Kâ ğıtlann ço ğu 
yere yayılmı ştı. Kimisi hâlâ yanıyor, kimisi şampanya gölcüklerinin içinde 
hı şırdıyordu. Ama Annie'nin elinde hâlâ yanan sayfalar  vardı. Hırkası da 
tutu şmuştu. Paul, Annie'nin koluna ye şil cam parçalannın batmı ş oldu ğunu gördü. 
Daha iri bir cam parçası yana ğında bir kızılderili baltası gibi titriyordu. 
Kadın, "Seni öldürece ğim, yalancı köpek," diyerek sendeleye sendeleye ona  do ğru 
geldi. Dizlerinin üzerinde üç adım attı, sonra da y azı makinesinin üzerine 
devrildi. Kıvnlıp büküldü ve yan dönmeyi ba şardı. Paul da onun üzerine atıldı. 
Kadının iri gövdesine ra ğmen altındaki yazı makinesini hissetti. Annie kedi gibi 
bağırdı. Ve yine bir kedi gibi onu tırmalayarak kurtul maya çalı ştı. 
Etraflanndan alevler yükseliyordu ama Paul yine de çırpınan kadının vücudundan 
yükselen o müthi ş sıcaklı ğı hissediyordu. Herhalde kaza ğının ve sutyeninin bir 
kısmı kavrularak cildine yapı şmıştı. Paul hiç acıma duymadı. 
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Annie çırpınarak Paul'ü üzerinden atmaya çabaladı. Ama yazar onu sıkıca tuttu. 
Yüzünü kadınınkine yakla ştırdı. Sa ğ eliyle etrafı ara ştırdı. Neyi aradı ğını 
biliyordu. 
"Kalk, köpek!" 
Paul yanmı ş, sıcak kâ ğıt parçalannı avuçladı. 
"Kalk üzerimden!" 
Kâğıtlan buru şturarak alevleri parmaklannın arasında sıkı ştırdı. Burnuna kadının 
kokusu geliyordu. Yanmı ş et, ter, nefret ve delili ğin kokusu. 



Annie, "KALK ÜZER ĐMDEN!" diye haykınrken a ğzı iyice açıldı. Ve Paul birdenbire 
tannçanın içindeki o kırmızı astarlı, ıslak bo şlu ğu gördü. "KALK ÜZER ĐMDEN. 
AŞAĞILIK P ĐÇ..." 
Haykıran o kocaman a ğza kâ ğıtlan tıktı. Kaim daktilo kâ ğıtla-n, yanmı ş 
pelürleri. Annie'nin ate ş saçan gözleri büsbütün irile şti. Bu gözlerde 
şaşkınlık, deh şet ve yeni bir acı vardı şimdi. 
Paul soluk solu ğa, " Đşte romanın, Annie," dedi. Bir yandan da yine kâ ğıt 
topluyordu. Yandaki bir yı ğın sönmü ş, sınlsıklam olmu ştu. Ek şi ek şi şarap 
kokuyordu. Kadın çırpınıyor, do ğrulmaya çalı şıyordu. Paul'ün tuz yı ğınına 
benzeyen sol dizi yere çarptı ve müthi ş bir acı duydu. Ama yine de kadını 
bırakmadı. Yapabilece ğim en kötü şey bu i şte, diye dü şünüyordu. Romanımı ye 
bakalım. BO ĞULUNCA YA kadar ye, yut! Islak kâ ğıtlan bir top haline getirdi ve 
kadının a ğzına tıktı. Yan yanmı ş ilk topu daha a şağıya itti. 
" Đşte roman bu, Annie. Be ğendin mi? Gerçek bir ilk kopya bu. Annie Wilkes 
baskısı. Ho şuna gitti mi? Haydi, Annie ye onu. Yut bakalım. Cic i bir çocuk ol ve 
bütün kitabı ye." 
Kâğıtlardan olu şan üçüncü bir topu da yumruk atar gibi kadının a ğzına soktu. 
Sonra bir dördüncüsünü. Be şincisi hâlâ yanıyor- 
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du. Paul bunu da Annie'nin a ğzına tıkarken alevleri sa ğ elinin su toplamı ş olan 
avucuyla söndürdü. 
Kadın garip, bo ğuk sesler çıkarıyordu. Birdenbire sarsıldı. Paul ya na do ğru 
fırladı. Annie çırpınarak, ellerini sallayarak dizl erinin üstünde do ğruldu. 
Pençeye benzeyen elleriyle kararmı ş olan bo ğazını tırmaladı. Boynu şi şmiş 
gibiydi, pek korkunç gözüküyordu. Hırkadan geriye h emen hemen sadece boyun 
kısmındaki yanık lastik kalmı ştı. Karnı su dolu kabarcıklar içindeydi. Uçlan 
ağzından çıkmı ş olan kâ ğıtlardan şampanya damlıyordu. 
Boğuk bo ğuk, "Aff... Maaa... Maaa..." dedi. Ve aya ğa kalkmayı ba şardı. Hâlâ 
boynunu tırmalıyordu. Paul geriye do ğru itti. Ayaklan çarpıkça öne do ğru 
uzanmı ştı. Đhtiyatla kadını seyrediyordu. "Axuu? Dog? Muu!" 
Annie ona do ğru bir adım attı. Đki. Sonra aya ğı yine yazı makinesine takıldı. Bu 
kez dü şerken kafası yan döndü. Paul bu gözlerde korkunç bi r soru oldu ğunu fark 
etti. Sanki Annie, "Ne oldu, Paul?" diyordu. "Ben s ana şampanya getiriyordum. 
Öyle de ğil mi?" 
Annie'nin kafasının sol tarafı şöminenin rafına geldi. Ve kadın tu ğla dolu bir 
çuval gibi yere devrildi. Bütün ev sarsıldı. 
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Yanan kâ ğıtlann ço ğu Annie'nin altında kalmı ş ve kadın iri gövdesiyle alevleri 
söndürmü ştü. Şimdi odanın ortasındaki bu kara yı ğından dumanlar çıkıyordu. Tek 
tek da ğılan kâ ğıtlar da şampanya gölcükleri içinde sönmü ştü. Ama birkaç tanesi 
yanarak kapının so- 
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lundaki duvara do ğru uçmu ş, duvar kâ ğıdını yer yer tutu şturmu ştu... Ama alevler 
pek de canlı de ğildi. 
Paul sürüne sürüne yata ğına gitti. Dirseklerinin üzerinde do ğrularak pikeyi 
yakaladı. Sonra duvara do ğru süründü. Önüne çıkan şi şe kınklannı ellerinin 
yanıyla itiyordu. Sırtından bir lif kopmu ş, sa ğ elini kötü şekilde yakmı ştı. 
Başı a ğnyor, yanık etin pis ve tatlı kokusu yüzünden mides i bulanıyordu. Ama 
kurtulmu ştu. Tannça ölmü ş, o da özgürlü ğüne kavu şmuştu. 
Sağ dizini altına alarak pikeyi beceriksizce uzattı. Ö rtü şampanyadan ıslanmı ş, 
üzerine siyah küller bula şmıştı. Paul alevlere vurmaya ba şladı. Pikeyi duvann 
dibindeki dumanlan tüten yı ğının üstüne attı ğı zaman artık duvar kâ ğıdındaki 
alevler sönmü ştü. Ama tam ortada duman çıkan büyük çıplak bir yer  vardı şimdi. 
Takvimin alt sayfası bükülmü ştü... o kadar. 
Paul dönerek tekerlekli sandalyeye do ğru sürünmeye ba şladı. Tam yan yolda Annie 
gözlerini açtı. 
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Kadın dizlerinin üzerinde do ğrulurken Paul hayretle bakakal-dı. Gözlerine 
inanamıyordu. A ğırlı ğını ellerine vermi şti. Bacaklan arkasında sürükleniyordu. 



Bu haliyle Temel Reis'in ye ğeni Tatlı Bezelye'nin garip, ergin bir kopyası 
gibiydi. 
Hayır, olamaz, diye dü şündü. Sen öldün! 
Yanılıyorsun, Paul. Bir tannça ölmez. Tannçayı öldü remez-sin. Tannça ölümsüzdür. 
Şimdi durulanmalıyım. 
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Annie'nin gözleri korkunç bir biçimde sabitle şmişti. Ba şının sol tarafında, 
saçlannın arasında pembemsi kırmızı, büyük bir yara  vardı. Yüzünden kanlar 
akıyordu. 
Annie gırtla ğına tıkılmı ş olan kâ ğıtların arasından, "Pusslu-uu," dedi. 
"Saaaanııı puus luuu." 
Paul vücuduyla bir yanm daire çizdi ve kapıya do ğru sürünmeye ba şladı. Kadının 
arkasında kıpırdadı ğını duyuyordu. Tam cam kırıklarının saçılmı ş oldu ğu yere 
geldi ği sırada Annie de onu aya ğının kesik sol bile ğinden yakaladı. Kesi ği 
canını müthi ş acıtacak bir biçimde sıktı. Paul haykırdı. 
Annie zaferle, "Pislik!" diye ba ğırdı. 
Paul omzunun üzerinden baktı. Kadının yüzü moranyor , sanki şi şiyordu. Annie'nin 
gerçekten Bourka tannçasına dönü şmeye ba şladı ğını dü şündü. 
Sonra olanca gücüyle baca ğını çekti ve bile ği kadının parmaklan arasından kaydı. 
Annie'nin elinde Paul'ün bile ğine taktı ğı daire biçimi deri parçası kaldı. 
Paul sürünmeye devam etti. Yanaklanndan terler akıy ordu. Şiddetli makineli tüfek 
ate şi altında ilerleyen bir asker gibi dirseklerine day anarak vücudunu 
çekiyordu. Arkasından Annie'nin yere vuran dizinin sesi geldi. Bunu ikinci dizin 
gürültüsü izledi. Kadın hâlâ pe şindeydi. Vücudu, Paul'ün her zaman korktu ğu gibi 
somdu. Onu yakmı ş, belkemi ğini kırmı ş, gırtla ğına yanık kâ ğıtlan tıkmı ştı. Ama 
Annie hâlâ geliyordu. 
Annie, "Piç!" diye bir çı ğlık attı. "P ĐS P ĐÇ!" 
Paul'ün dirseklerinden biri bir cam parçasına geldi . Kınk koluna saplandı. Ama 
yine de sürünmeye devam etti. 
Annie, Paul'ün sol baldınnı kavradı. "AAV... SAAANI III. GAAV... OOOOYAA Ğ... 
YAAAĞLAADIM." 
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Paul yine geriye baktı. Evet, Annie'nin suratı kara rmı ştı. Çürük erik gibi 
kapkara. Kanlı gözleri yuvalanndan u ğrayacakmı ş gibi açılmı ştı. Damarlan atan 
boynu bir iç lastik gibi şi şmiş, a ğzı çarpılmı ştı. Dudaklan oynuyordu. Paul onun 
gülümsemeye çalı ştı ğını anladı. 
Kapıya ula şmak üzereydi. Uzandı ve çerçeveyi sıkıca tuttu. 
"SAAANI... YA ĞĞĞLAADIIMMM..." 
Annie sa ğ elini Paul'ün sa ğ kalçasına koydu. 
Güm. Annie bir dizini yere vurdu. Güm. Đkinci dizini de. 
Daha yakla şmıştı. Gölgesi... gölgesi Paul'ün üzerine dü şüyordu. 
"Olamaz..." diye inledi. Kadının kendisini çeki ştirdi ğini hissetti. Çerçeveye 
iyice tutundu. Gözlerini sımsıkı yummu ştu. 
"SAAANIII... YAAA ĞAAALDinM... AAAAV." 
Annie, Paul'ün tepesindeydi. Gök gürültüsü gibi bir  ses çıkan-yordu. Tannçalara 
özgü gök gürültüsüydü bu. 
Kadının elleri kara örümcekler gibi yakla ştı ve Paul'ün bo ğazına sanldı. 
"SAAANIII... YAAA ĞAAALADIM... P ĐSSS. P ĐĐÜÇ." 
Paul soluk alamıyordu artık. Çerçeveyi tutuyor, kad ının par-maklannın boynuna 
gömüldü ğünü hissediyordu. Sonra çı ğlık çı ğlı ğa haykırdı. "Ölsene sen ölmez misin 
hiç ölmeyecek misin..." 
"SAANI... S..." 
Baskı hafifledi. Paul bir an soluk almayı ba şardı. Sonra Annie onun üzerine 
yı ğılıp kaldı. Gev şek etlerden olu şan bir da ğ gibiydi. Paul artık hiç soluk 
alamıyordu. 
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Ama kadının altından çıkmayı ba şardı. Üzerine kayan karların altından çıkmaya 
çalı şan bir adam gibi. Bunun için son gücünü harcadı. 
Sonra sürüne sürüne kapıdan çıktı. Annie'nin her an  onu bile ğinden yakalamasını 
bekliyordu. Ama böyle olmadı. Kadın kan, dökülmü ş şampanya ve cam kırıkları 
arasında sessizce, yüzüstü yatıyordu. Ölmü ş müydü? Ölmü ş olmalıydı. Paul onun 
öldü ğüne inanmıyordu. 
Kapıyı çarparak kapattı. Annie'nin taktı ğı sürgü sanki bir uçurumun ta 
yukansındaydı. Tırnaklarını tahtaya hatıra hatıra u zandı ve sürgüyü itti. Sonra 
da titreyerek yere yı ğıldı. 
Bir süre sersem sersem yattı. Aradan ne kadar zaman  geçti ğini bilmiyordu. 
Sersemli ğinden kurtulmasına tırmalamaya benzeyen pek hafif b ir ses neden oldu. 
Fareler, diye dü şündü. Fa... 
Sonra Annie kan ve kül bula şmış kalın parmaklarını kapının altından uzatarak 
Paul'ün gömle ğini çeki ştirdi. 
Paul bir çı ğlık atarak o parmaklardan uzakla ştı. Baca ğı çatır-dadı ve sancımaya 
başladı. Güçlükle kadının parmaklarını yumrukladı. Ama  Ânnie elini geri çekmedi. 
Parmaklan hafifçe oynadı, sonra da hareketsiz kaldı . 
Artık sonu gelmi ş olsun. Tannm, yalvarırım ölsün artık. 
Müthi ş bir can acısıyla kıvranarak a ğır a ğır banyoya do ğru sürünmeye ba şladı. 
Holün ortasına vardı ğında durup geri baktı. Kadının parmaklan hâlâ kapın ın 
altından uzanıyordu. Paul müthi ş acı 
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çekmesine ra ğmen o parmaklara bakmaya dayanamayacaktı. Hatta onl an dü şünmeye 
bile. O yüzden dönerek geri gitti. Ve kadının par-m aklannı içeri itti. Bunu 
yapmak için bütün cesaretini toplamak zorunda kaldı . Onlara dokundu ğu an o 
parmaklann kendisini yakalayaca ğına inanıyordu. 
Paul sonunda banyoya eri şti. Vücudunun her tarafı zonkluyordu. Kendini içeri  
çekerek kapıyı kapattı. 
Tannm, ya ilaçlann yerini de ği ştirdiyse? 
Ama deği ştirmemi şti. O karmakan şık kutu yı ğını hâlâ dolabın dibinde duruyordu. 
Aralannda Novril'ler de vardı. Paul üç kapsülü susu z yuttu. Sonra da sürünerek 
tekrar kapıya döndü. Kanada dayanarak yattı. Vücudu nun a ğırlı ğıyla kapının 
açılmasına engel olacaktı. 
Paul uyuyakaldı. 
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Uyandı ğı zaman etraf karanlıktı. Önce nerede oldu ğunu anlayamadı. Banyosu nasıl 
olmu ştu da böyle küçülmü ştü? Ama sonra her şeyi anımsadı ve aynı anda garip, 
kesin bir inanca kapıldı. Annie ölmedi. Şimdi bile ölmedi. Şu anda kapının 
dı şında beni bekliyor. Balta elinde. Ben sürünerek dı şan çıkarken kafamı 
uçuracak. Annie gülerken kafam holden bir bovling t opu gibi yuvarlanacak. 
Sonra kendi kendine, delice laflar bunlar, dedi. Ha fif bir hı şırtı duyuldu. Ya 
da duydu ğunu sandı. Bu bir kadının belki de duvara sürünen k olalı ete ğinin 
çıkardı ğı sesti. 
Bunu kendin uydurdun şimdi. Hayalin fazla geni ş. 
Uydurmadım. O sesi duydum. 
379 
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Duymamıştı. Bunu kendi de biliyordu. Paul elini tokma ğa uzattı, sonra da 
kararsızca geri çekti. Evet, hiçbir ses duymadı ğını biliyordu... Ama ya 
duyduysam? 
Annie pencereden çıkmı ş olabilir. 
Paul, ÖLDÜ o! 
Cevap acımasız ve mantıklıydı. Tannçalar ölmezler. 
Paul dudaklarını deli gibi kemirdi ğini fark etti ve kendini zorlayarak bundan 
vazgeçti. Çıldırmaya ba şlamak böyle mi oluyor? Evet. Delirmek üzeresin. Bun a 
senden fazla kimin hakkı var? Ama kendimi buna bıra kırsam sonunda ne olur? Belki 
polisler yann ya da öbür gün yine gelirler. Misafir  yatak odasında Annie'nin 
ölüsünü bulurlar. Birde banyoda a ğlayan bir protoplazma yı ğınını. Bir zamanlar 
Paul Sheldon adlı, zırlayan bir protoplazma yı ğınını. O zaman zaferi Annie 
kazanmı ş olmaz mı? 



Tabii o kazanmı ş olur. Ve Paulie, sen şimdi cici bir çocuk olacak ve senaryoyu 
izleyeceksin. Tamam mı? 
Tamam. 
Paul elini yine tokma ğa uzattı. Ve yine durakladı. Đlk senaryoyu uygulaması 
imkânsızdı. Bu senaryoya göre kendisi kâ ğıtları yakacak, kadın da onları 
alacaktı. Bu da olmu ştu. Ama Paul'ün sonradan yazı makinesiyle Annie'nin  beynini 
dağıtması gerekirken onu sadece kadının sırtına do ğru fırlatmı ştı. Daha sonra 
oturma odasına gitmeyi ve evi ate şe vermeyi planlamı ştı. Ondan sonra da oturma 
odasındaki pencerelerin birinden kaçacaktı. Tabii m üthi ş canı yanacaktı ama 
Annie'nin kapılan ne büyük bir dikkatle kilitledi ğini ö ğrenmi şti artık. 
Kavrulmaktansa can acısı daha iyiydi. Vaftizci Yahy a öyle demi şti galiba. 
Bu bir roman olsaydı, olaylar da plana göre geli şirdi. Ancak kahrolasıca hayat o 
kadar düzensiz ve kan şıktı ki. Bölümleri bile olmayan bir ömür hakkında b aşka ne 
söyleyebilirdiniz? 
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Paul karga gibi bir sesle, "Çok düzensiz," dedi. "N eyse ki benim gibi insanlar 
da var. Biz her şeyi duruluyoruz." Bir kahkaha attı. Senaryoda şampanya şi şesi 
de yoktu. Ama bu da kadının o korkunç canlılı ğı ve kendi acı kararsızlı ğının 
yanında önemsiz sayılırdı. Annie'nin ölüp ölmedi ğini anlamadıkça evi yakamazdı. 
Alevler yardımına ko şmalannı sa ğlayacaktı. Bu kararsızlı ğının nedeni Annie'nin 
hâlâ sa ğ olması ihtimali de ğildi. Onu hiç üzülmeden güzelce kızartabilirdi. 
Paul'ü engelleyen Annie de ğil, romandı. Gerçek roman. Aslında eserin adı yazıl ı 
baş sayfayı, bo ş kâ ğıtlan ve istemedi ği bazı taslaklan yakmı ştı. Asıl 
"Misery'nin Dönü şünü" yata ğının altına saklamı ştı. Eseri hâlâ orada, güvendeydi. 
Tabii Annie hâlâ ya şıyorsa o ba şka. Belki hâlâ sa ğ ve şimdi oturmu ş romanı 
okuyor. 
E, şimdi ne yapacaksın? 
Kafasının bir yanı Paul'e burada bekle, diye önerdi . Buracıkta. Banyo rahat ve 
güvenli. 
Ama kafasının daha cesur olan bir ba şka yanı senaryoyu izlemesi için ısrar 
ediyordu. Hiç olmazsa elinden geldi ği kadar böyle yapmalıydı. Oturma odasına 
git. Camı kır ve bu korkunç evden kaç. Sürünerek yo lun kenanna in ve geçen bir 
arabayı durdur. Eskiden olsaydı bir araba geçmesi i çin günlerce beklerdin. Ama 
artık durum öyle de ğil. Annie'nin evi ilgi çekiyor. 
Paul bütün cesaretini topladı. Tokma ğı kavrayarak çevirdi. Kapı a ğır a ğır 
karanlıklara açıldı. Ve evet, Annie oradaydı. Tannç a. Bembeyaz hem şire önlü ğüyle 
karanlıklann arasında duruyordu. 
Paul gözlerini sıkıca yumdu. Sonra tekrar açtı. Göl geler vardı ama Annie yoktu. 
Gazetelerdeki foto ğraflar dı şında, Annie'yi hiçbir zaman beyaz önlükle 
görmemi şti. 
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Evet, sadece gölgeler... Gölgeler ve... hayal gücü.  A ğır a ğır sürünerek hole 
çıktı. Ba şını çevirip yatak odasına do ğru baktı. Kapısı hâlâ kapalıydı. Oturma 
odasına do ğru sürünmeye ba şladı. 
Etrafı gölgeler sarmı ştı. Annie orada bir yerde saklanmı ş olabilirdi. O 
gölgelerden herhangi biri de olabilirdi. Belki de e linde baltayla bekliyordu. 
Paul sürünmeye devam etti. 
Odada büyük bir kanepe vardı ve Annie onun arkasına  saklanmı ştı. Mutfak kapısı 
açıktı ve Annie onun arkasındaydı. Paul sürünürken arkasında yerdeki tahtalar 
gıcırdıyordu. Tabii ya! Annie arkasındaydı. 
Kalbi hızla çarparak dönüp baktı. Sanki beyni yayıl ıyor, şakaklarını itiyordu. 
Ve Annie oradaydı. Baltasını kaldırmı ştı. Paul onu bir an görür gibi oldu. Sonra 
hayal eriyerek gölgelere kan ştı. Sürünerek oturma odasına girdi ve o zaman 
yakla şan bir arabanın u ğultusunu duydu. Farlar pencereleri hafifçe aydınlat tı. 
Tekerleklerin toprakta kaydı ğını i şitti. Gelenler Annie'nin kapıya gerdi ği 
zinciri görmü şlerdi. 
Bir arabanın kapısı açılıp kapandı. 
"Hey! Şuna bak!" 



Paul daha hızlı süründü ve pencereden dı şan baktı. Bir gölgenin eve yakla ştı ğını 
gördü. Siluetin şapkasının biçimi ku şku götürecek gibi de ğildi. Gelen Eyalet 
Polisiydi. 
Paul biblolann durdu ğu masayı eliyle yokladı. Biblolar devrildi, bazılan  yere 
düşerek kırıldı. Bir bibloyu kavradı. Hiç olmazsa bu b ir romanda olanlara 
benziyordu. Bu olayda hayatta görülmeyen bir bütünl ük ve düzgünlük vardı. 
Paul'ün elinde tuttu ğu buzun üzerinde oturan penguendi. 
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Biblonun üzerinde, "Artık hikâyem anlatıldı," diye yazılıydı. Ve Paul, evet, 
öyle diye dü şündü. Şükürler olsun! 
Sol dirse ğinin üzerinde do ğruldu ve sa ğ eliyle pengueni sıkıca tuttu. 
Kabarcıklar patlamı ş, içlerinden iltihap akıyordu. Kolunu geriye do ğru kaldırdı 
ve pengueni pencereden fırlattı. Bir süre önce tabl ayı misafir yatak odasının 
camından attı ğı gibi. 
Paul Sheldon deli gibi, "Buradayım!" diye haykırdı.  "Buradayım, lütfen... 
buradayım!" 
47 
Bu sonun yine romanlara benzeyen bir yanı daha vard ı. Gelenler o iki polisti. 
Birkaç gün önce Annie'yi Kushner konusunda sorguya çeken Davud'la Callud. Ama bu 
gece Davud spor ceketinin önünü açmakla kalmamı ş, tabancasını da çekmi şti. 
Davud'un asıl adı Wicks'ti. Callud'unki ise McKnigh t. Đki adam arama izniyle 
gelmi şlerdi bu kez. Oturma odasından gelen çılgın feryatl ar yüzünden sokak 
kapısını kırdılar. Ve içeride kâbuslardan kaçmı şa benzer bir yaratık buldular. 
Wicks ertesi sabah erken saatlerde kansına, "Lisede yken bir roman okumu ştum," 
dedi. "Galiba 'Monte Kristo'ydu adı. Ya da 'Zenda M ahkûmu.' Her neyse... Romanda 
bir adam tam kırk yıl hücrede yalnız ba şına yatıyordu. O süre boyunca bir tek 
ki şi bile görmüyordu. Đşte bu adam da tıpkı ona benziyordu." Wicks bir an d urdu. 
Olanları, birbirine zıt duygulannı daha iyi bir biç imde anlatmaya çalı şıyordu. O 
kadar kötü bir halde olan bir insanın ya şayabilmesi yü- 
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zünden duydu ğu hayreti de. Ama Wicks aradı ğı sözcükleri bulamadı. Sadece, "Bizi 
görünce a ğlamaya ba şladı," dedi ve sonra da ekledi. "Bana 'Davud' deyip  durdu. 
Bunun nedenini anlayamadım." 
Karısı, "Belki seni tanıdı ğı birine benzetti," dedi. 
"Belki..." 
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Paul'ün derisi kül rengiydi, vücudu bir iskeletten farksızdı. Biblolann durdu ğu 
masanın önünde büzülmü ş, titriyor, irile şmiş gözlerle polislere bakıyordu. 
McKnight, "Kim..." diye ba şladı. 
Yerdeki kadidi çıkmı ş olan adam onun sözünü kesti. "Tanrıça." Dudakların ı 
yaladı. "Ona dikkat edin. Yatak odasında. Beni oray a hapsetti. Ben onun evcil 
yazanydım. Yatak odası. Orada o." 
Wicks sordu. "Annie Wilkes mı? O yatak odasında mı? " Ba şıyla holün kar şı tarafım 
i şaret etti. 
"Evet. Evet. Kapıyı sürgüledim. Ama tabii pencere v ar." McKnight ikinci kez, 
"Kim?" diyecek oldu. 
Wicks ba ğırdı. "Tanrım! Görmüyor musun? Kushner'ın aradı ğı adam bu. Şu yazar. 
Adını anımsayamıyorum ama bu o yazar i şte." 
Sıska adam, " Şükürler olsun," diye mınldandı. 
"Ne?" Wicks ka şlarını çatarak ona do ğru e ğildi. 
"Adımı anımsayamadı ğın için şükürler olsun." 
"Ne demek istedi ğini anlayamadım, ahbap." 
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"Önemi yok. Aldırma. Yalnız... ikiniz de dikkatli o lun. Onun öldü ğünü 
sanmıyorum. Yine de dikkatli olun. E ğer ya şıyorsa... tehlikeli bir kadın o... 
Çıngıraklı yılan gibi." Paul bütün gücünü harcayara k çarpılmı ş olan sol baca ğını 
McKnight'ın cep fenerinin ı şı ğına do ğru tuttu. "Aya ğımı kesti. Baltayla." 



Đki poı;s uzun bir süre onun kesik ayak bile ğine baktılar. Sonra McKnight 
fısıldadı. "Tanrım..." 
Wicks, "Haydi, gel," dedi. Tekrar tabancasını aldı ve iki adam holden Paul'ün 
yatak odasının kapalı kapısına do ğru gittiler. Paul kısık sesiyle ba ğırdı. "Ona 
dikkat edin. Dikkatli olun." Polisler kapıyı açarak  içeri girdiler. Paul 
doğrulup duvara yaslandı. Ba şını arkaya atarak gözlerini yumdu. Ü şüyordu. 
Titriyor, buna engel olamıyordu. Belki iki polis ha ykıracaklardı, belki de 
Annie. Belki bo ğuşacaklardı. Tabancalar da patlayabilirdi. Paul kafas ını bütün 
bu ihtimallere kar şı hazırlamaya çalı ştı. Dakikalar geçti. Bu süre ona çok uzun 
geldi. 
Sonra Paul botlu ayakların holden yakla ştı ğını i şitti. Gözlerini açtı. Ve 
Wicks'i gördü. 
Paul, "O öldü," dedi. "Bunu biliyordum. Kafamın ger çek yanı bunun farkındaydı. 
Ama yine de bir türlü ina..." 
Wicks ba şını salladı. "Odada kan, cam kırıkları ve yanık kâ ğıtlar var... Ama hiç 
kimse yok." 
Paul Sheldon, Wicks'e baktı, sonra da çı ğlıklar atmaya ba şladı, bayıldı ğı sırada 
hâlâ haykırıyordu. 
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Bölüm 4 TANRIÇA 
"Uzun boylu, esmer bir yabancı ziyaretinize gelecek ," dedi çingene kadın. Misery 
birden şaşırdı ama hemen iki şeyi birden kavradı. Bu kadın çingene de ğildi ve 
çadırda ikisi artık yalnız de ğillerdi. Misery deli kadının elleri bo ğazının 
çevresine dolanmadan bir an önce Gwendolyn Ckastain 'in parfümünün kokusunu 
duydu. 
" Đşte," dedi çingene olmayan çingene kadın. "Sanırım g eldi." 
Misery çı ğlık atmaya çalı ştı, ama artık soluk bile alamıyordu. 
 
MISERYNĐN ÇOCUĞU 
Stephen King 
"Hep öyle görünür, patron," dedi Hezekiah. "Ona nas ıl bakarsan bak, o hep sana 
bakıyor gibidir. Do ğru mu bilmem ama, Bourka'lar diyorlar ki, arkasına 
bilegeçsen, Tanrıça yine de sana bakıyor gibidir." 
"Ama ne de olsa bir ta ş parçasından ba şka bir şey de ğil ki," dedi lan. 
"Öyle, patron," diye kabul etti Hezekiah. " Đşte onu güçlü yapan da bu ya." 
MISERY'NĐN DÖNÜŞÜ 
Sadist 
1 
haaatırlaaaa 
seeeen haaatımrlaaaa 
Ooooooo güüüünleeeriiüii 
Kafasındaki o bulanıklı ğa ra ğmen bu sesleri yine de duyuyordu. 
2 
Kadın. " Şimdi de durulanmalıyım,"'dedi. Ve i şte şöyle durulandı: 
3 
Wicks'le McKnight, Paul Sheldon'u uydurma bir sedye yle Annie'nin evinden 
çıkardıkları geceden beri dokuz ay geçmi şti. Ya- 
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zar zamanını Queens'teki Doktorlar Hastanesiyle Man hattan'ın Do ğu Yakasında 
kiraladı ğı apartmanda geçiriyordu. Bacaklarını tekrar kırmal arı gerekmi şti. Sol 
baca ğının dizinden a şağısı hâlâ alçıdaydı. Doktorlar Paul'e. "Hayatının so nuna 
kadar topallayarak yürüyeceksin," demi şlerdi. Ama yürüyeceksin. Sonunda hiç can 
acısı duymadan yürüyeceksin. Ismarlama yapılmı ş protez ya da kendi aya ğının 
üstüne hassaydın, topallı ğın çok belirgin olurdu. 
Yani Annie bir bakıma ona yine de iyilik etmi ş sayılırdı. 
Paul fazla içki içiyor ve hiç yazı yazmıyordu. Rüya ları korkunçtu. 
Mayıs ayında bir ak şam dokuzuncu katta asansörden çıkarken ilk kez Anni e'yi 
değil, kolunun altındaki büyük paketi dü şünüyordu. Paketin içinde "Misery'nin 



Dönüşü"nün ciltlenmi ş iki provası vardı. Yayıncılan romanı hemen çıkarma k için 
çalı şmaya ba şlamı şlardı. Buna da şaşmamak gerekirdi. Çünkü gazete ba şlıkları 
romanın ne korkunç şartlar altında yazıldı ğını bütün dünyaya açıklamı ştı. 
Hastings Yayınevi o güne dek duyulmamı ş bir karar vermi şti. Kitap önce bir 
milyon basılacaktı. Paul'ün editörü Charlie Merrill  o gün ö ğle yeme ğinde, "Bu 
daha ba şlangıç," demi şti. Paul da şimdi ciltli provalarla o yemekten eve 
dönüyordu. "Bu roman bu dünyada satılan bütün kitap lan geride bırakacak, dostum. 
Kitaptaki hikâye de, gerisindeki macera kadar ola ğanüstü sayılabilir. Onun için 
de diz çöküp Tann'ya şükretmeliyiz, Paul." 
Paul bunun do ğru olup olmadı ğını bilmiyordu. Ama artık aldırdı ğı da yoktu... 
Sadece bütün bunlan geride bırakmak ve yeni kitabın a ba şlamak istiyordu. Ancak 
ilham kayna ğı kurumu ştu. Günlerden, haftalardan, aylardan beri devam edi yordu bu 
kuraklık. Ve şimdi, galiba yeni bir kitap hiç olmayacak, diye dü şünüyordu. 
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Charlie ona bir belgesel yazması için yalvanyordu. Başına gelenleri 
açıklamalıydı. "O kitap, 'Misery'nin Dönü şü'nden de fazla satar, lacocca'nın 
kitabını bile geride bırakır." 
Paul biraz da merak yüzünden, "Öyle bir kitabın kar ton kapaklı baskısının telif 
hakkı için ne verirler?" diye sormu ştu. 
Charlie alnına dü şen uzun saçlarını geriye itmi ş, bir sigara yakmı ştı. "Bir açık 
artırma yaparız. Taban on milyon dolar." Bu sözleri  gözünü kırpmadan söylemi şti. 
Paul da bir iki dakika sonra editörün ciddi oldu ğunu ya da kendini öyle 
sandı ğını anlamı ştı. 
Ne var ki, öyle bir kitap yazması henüz imkânsızdı.  Belki de bunu hiçbir zaman 
başaramayacaktı. Onun i şi roman yazmaktı. Tabii Charlie'nin istedi ği hikâyeyi 
hazırlayabilirdi. Ama o zaman da kendi kendine bir daha roman yazmayaca ğını 
itiraf etmi ş olurdu. 
Charlie'ye " Đşin garibi," demek istemi şti. "Bu bir roman olur." Yine de son anda 
kendini tutmu ştu. Đşin garibi... Charlie buna aldırmayacaktı. 
Bir belgesel gibi ba şlar. Sonra süslemeye ba şlanm. Önce hafiften... Sonra biraz 
daha fazla... Sonra daha da fazla. Kendimi daha iyi , Annie'yi de daha kötü 
göstermek için de ğil, (Ama herhalde kendime biraz iltimas ederim. Ann ie'yi ise 
hiç kimse oldu ğundan daha kötü gösteremez.) Bu i şi asıl o düzgünlü ğü sa ğlamak 
için yaparım. Düzensizli ğe son vermek için. Ben kendimi bir roman haline 
getirmek istemiyorum. Yazı yazmanın bir tür mastürb asyon oldu ğunu söylerler. Ama 
bu i ş bir insanın kendi kendini yamyam gibi yedi ği bir i şlem haline 
sokulmamalıdır. 
Paul, 9-E numaralı daireyi tutmu ştu. Asansörden en uzak olan taraftaydı daire. 
Ve bugün koridor Paul'e üç kilometre uzunlu ğun-daymı ş gibi geldi. Đki elinde T 
biçimi birer bastonla yürümeye ba şladı. Tırak... Tırak... Tırak... Tanrım, bu 
sesten öyle nefret ediyordu ki. 
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Bacakları müthi ş sancıyor ve Novril almak istiyordu. Bazen, o ilacı  içebilmek 
için Annie'nin yanında kalmaya razı olaca ğını dü şünüyordu. Doktorlar onu bu 
alı şkanlıktan kurtarmı şlardı. Paul da ilacın yerine içkiyi geçirmi şti. Dairesine 
girer girmez iki duble viski içecekti. 
Ondan sonra da yazı yazmak için kullandı ğı bilgisayarın bo ş ekranına bir süre 
bakacaktı. Ah, ne e ğlenceli. Paul Sheldon'un on be ş bin dolarlık oyunca ğı. 
Tırak... Tırak... Tırak... 
Şimdi sıra hem san zarfı, hem de bastonlan dü şürmeden anah-tan 
çıkarabilmekteydi. Bastonları duvara dayamaya çalı şırken zarfı halının üstüne 
düşürdü. Zarf yırtılarak açıldı. 
"Allah kahretsin..." diye homurdandı. Sonra bastonl ar gürültüyle dü ştü, böylece 
eğlenceye katkıda bulunmu ş oldular. 
Paul gözlerini kapatarak sancıyan, çarpılmı ş bacaklannın üzerinde yalpaladı. 
Çıldıracak mıydı, yoksa a ğlamaya mı ba şlayacaktı, bunu anlamaya çalı şıyordu. 
Delirece ğini umuyordu. Burada koridorda a ğlamak istemiyordu. Yine de yapabilirdi 
bunu. Daha önce yapmı ştı. Bacaklan durmadan a ğnyor ve Paul o ilacı istiyordu. 
Ona hastaneden verilen fazla dozda aspirini de ğil. Đyi bir ilaç istiyordu. An-



nie'nin ilacını. Ve her zaman yorgundu. Onu bu bast onlar de ğil, hayal oyunlan ve 
hikâyeler ayakta tutabilirdi. Onlar da etkili birer  ilaçtı. Ama hepsi de 
kaçmı ştı. Oyun saati artık sona ermi şti herhalde. 
Paul kapıyı açtı ve sendeleyerek içeri girerken, he r şey sona erdikten sonra 
böyle oluyor i şte, diye dü şündü. Bu yüzden kimse bu konuda bir şey yazmıyor. 
Fazla sıkıntılı bu i ş. Annie a ğzına bo ş kâ- ğıtlan ve taslaklan tıktı ğım zaman 
ölmeliydi. Ben de öyle. O anda Annie'nin sevdi ği o bölüm bölüm gösterilen 
filmlerdeki karakterlere benziyorduk. Gri hiçbir şey yoktu. Her şey ya siyah ya 
da beyaz- 
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di. Kötü ya da iyi. Ben Geoffrey'dim. Annie de Bour ka An Tann-çası. Bu... 
sürpriz sonlardan söz edildi ğini duydum ama bu kadan da fazla... Yere dü şen 
şeylere aldırma, dostum. Önce içkini iç, sonra etraf ı toplarsın. Önce cici bir 
çocuk... 
Paul durakladı. Apartmanın çok karanlık oldu ğunu fark edecek kadar zamanı 
olmu ştu. Ve içeride bir koku vardı. Bu kokuyu biliyordu.  Kir ve pudra kokusu 
kan şımı. 
Annie beyaz bir hayalet gibi kanepenin arkasından ç ıktı. Üzerinde hem şire 
üniforması, ba şında da kepi vardı. Elinde baltası, hay-kınyordu. " Durulanma 
zamanı geldi, Paul! Durulanma zamanı!" 
Paul bir çı ğlık attı. Sakat bacaklanyla ko şmaya çalı ştı. Kadın bir sıçrayı şta 
kanepenin üzerinden atladı. Bir kurba ğaya benziyordu. Kolalı üniforması 
hı şırdıyordu. Đlk balta darbesi sadece Paul'ün solu ğunun kesilmesine neden oldu. 
Daha do ğrusu o böyle dü şündü önce. Halıya devrildi ve kendi kanının kokusun u 
duydu. Vücuduna baktı. Gövdesi hemen hemen ikiye ay nlmı ştı. 
Annie bir çı ğlık attı. "Durulan!" Ve Paul'ün sa ğ elini kesti. Kadın yine, 
"Durulan," diye ba ğırdı ve Paul'ün sol eli koptu. Yazar kanlar fı şkıran 
bileklerine dayanarak kapıya do ğru süründü. Đşin garibi, provalar hâlâ orada 
duruyordu. Charlie'nin Lee lokantasında verdi ği kopyalar. Yukandaki 
hoparlörlerden etrafa müzik yayılırken editör san z arfı bembeyaz örtünün 
üzerinde ona do ğru itmi şti. 
Paul, "Annie, artık romanı .okuyabilirsin," diye ba ğırmak istedi. Ama ancak, 
"Annie ar..." diyebildi. Kafası koparak duvara yuva rlandı. Bulanık gözleriyle en 
son kendi ölü vücudunu ve Annie'nin iki yanındaki b eyaz ayakkabılannı gördü. 
Tannça diye dü şündü ve öldü. 
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Senaryo: Bir özet ya da konunun tasla ğı. 
— Webster'in New Collegiate Sözlü ğü 
Yazar: Yazı yazan kimse, özellikle meslek olarak. 
— Webster'in New Collegiate Sözlü ğü 
Sahtekârlık: Yapmacık ya da taklit. 
— Webster'in New Collegiate Sözlü ğü 
Paulie, yapabilir misin? 
Tabii yapabilirdi. "Yazar Senaryosu"na göre Annie h âlâ ya şıyordu. Ama Paul bunun 
bir "hayal" oldu ğunu biliyordu. 
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Paul gerçekten Charlie Merrille'le ö ğle yeme ği yemi şti. Bütün konu şma da 
doğruydu. Sadece dairesine girdi ği zaman gündelikçi kadının bütün perdeleri 
kapatmı ş oldu ğunu anlamı ştı. Karanlı ğın nedeni buydu. Evet, Annie kanepenin 
arkasından Kabil gibi çıktı ğı için kendini zor tutmu ştu. Ama aslında kanepenin 
arkasından çıkan şaşı gözlü Siyam kedisiydi. Paul, Dumpster adlı kediyi  geçen ay 
almı ştı. 
Annie yoktu. Çünkü, Annie aslında bir tanrıça de ğildi. O kendince bazı 
nedenlerle Paul'ün canını yakan deli bir kadındı. A nnie o gün a ğzı ve 
boğazındaki kâ ğıtların ço ğunu çıkarmayı ba şarmı ştı. Paul'ün odasındaki 
pencereden çıkmı ştı. Yazar o sırada ilaçların etkisiyle dalıp gitmi şti bile. 
Kadın ahıra kadar gitmi ş ve orada yere yı ğılmı ştı. Wicks'le McKnight onu 



buldukları sırada Annie çoktan ölmü ştü. Ama havasızlıktan bo ğularak de ğil. 
Başını şöminenin rafına çarptı ğı zaman kafatasının kınlması neden olmu ştu 
ölümüne. Rafa aya ğı takıldı ğı için çarpmı ştı. Yani Annie'yi bir bakıma Paul'ün 
çok nefret etti ği o yazı makinesi öldürmü ştü. 
Kadının Paul konusunda bazı tasarıları oldu ğu da anla şılıyordu. Bu kez balta da 
yetmeyecekti. 
Polisler Annie'yi domuz Misery'nin kapatıldı ğı bölmenin önünde bulmu şlardı. 
Kadın bir eliyle elektrikli testeresinin sapını sık ıca tutmu ştu. 
Bütün bunlar geçmi şte kalmı ştı artık. Annie Wilkes mezarında yatıyordu. Ama 
Misery Chastain gibi rahatsızca. Paul geceleri rüya larında, gündüzleri de 
hayalinde mezarı kazıp onu çıkanyordu. 
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Bir tanrıçayı öldüremezdin. Belki onu geçici olarak  viskiyle ser-
semletebilirdin. Đşte o kadar. 
Paul amerikan bara gitti. Önce şi şeye, sonra da yerde duran provalarla 
bastonlarına baktı. Viskiye, "Elveda..." diyerek e şyalarına do ğru gitti. 
8 
Durula! 
9 
Paul yarım saat sonra bo ş ekranın kar şısında oturuyor ve galiba 
cezalandınlmaktan ho şlanıyorum, diye dü şünüyordu. Đçki yerine aspirin içmi şti. 
Ama şimdi olacakları de ği ştiremeyecekti bu. Burada on be ş dakika, hatta belki de 
yanm saat oturacak ve karanlıkta pınldayan i şarete bakacaktı. Sonra bilgisayan 
kapatacak ve o viskiyi içecekti. 
Ama tabii... 
Yani Charlie'yle yedi ği yemekten dönerken garip bir şey görmü ştü. Aklına bir 
fikir gelmi şti o zaman. Harika bir şey de ğil. Küçük bir fikir. Ne de olsa bu da 
küçük bir olaydı. Paul sadece 48. Sokakta bir pazar  arabasını iten bir çocukla 
kar şıla şmıştı. Ama hepsi bu kadar. Arabada bir kafes, içinde t üylü irice bir 
hayvan vardı. Pa- 
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ul önce onu kedi sanmı ştı. Ama yakından baktı ğı zaman hayvanın sırtındaki enli 
beyaz şeridi görmü ştü. 
"Oğlum, kokarca mı bu?" 
Çocuk, "Evet," demi ş ve arabayı biraz daha hızlı itmeye ba şlamı ştı. Đnsan bu 
kentte sokakta durup biriyle uzun uzadıya konu şamazdı. Özellikle gözlerinin 
altında koskocaman cepler olan ve maden bastonlara dayanarak sendeleye sendeleye 
yürüyen kimselerle. Çocuk kö şeyi dönerek gözden kaybolmu ştu. 
Paul yoluna devam etmi şti. Taksiye binmek istiyordu ama günde en a şağı bir buçuk 
kilometre yürümesi gerekmekteydi. Şimdi bu mesafeyi a şmaya çalı şıyor ve canı 
fena halde yanıyordu. Sancısını unutmak için çocu ğun nereden geldi ğini dü şünmeye 
başlamı ştı. Pazar arabasıyla nereden geliyordu. Ve en öneml isi o kokarcayı 
nereden buldu? 
Paul arkasından gelen sesi duyarak gözlerini bo ş ekrandan ayırdı. Annie 
mutfaktan çıkıyordu. Kareli keresteci gömle ği ve kot pantolon giymi şti. Elinde 
elektrikli testeresi vardı. 
Paul gözlerini yumdu. Tekrar açtı ğı zaman etrafta hiçbir şey yoktu tabii. 
Birdenbire kızdı. Bilgisayara dönerek hızla yazmaya  ba şladı. Neredeyse tu şlan 
yumruklayacaktı. 
Çocuk binanın dibinden gelen sesi duydu. Aklına far eler geldi ama yine de kö şeyi 
döndü. Eve gitmek için daha etkendi. Çünkü okul anc ak bir buçuk saat sonra 
dağılacaktı. Ve çocuk ö ğle zamanı okuldan kaçmı ştı. 
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Derken, güne şin tozlu ı şınlarında duvarın dibine büzülmü ş olan hayvanı gördü. 
Bir fare de ğildi o. Koskocaman kara bir kediydi. Kuyru ğu da öyle tüylüydü ki. 
10 
Paul durakladı. Kalbi hızla çarpıyordu. 
Paulie, Bunu Yapabilir misin? 



Bu soruyu cevaplayacak cesareti bulamadı. Tekrar tu şların üzerine e ğildi. Bir 
anlık bir duraklamadan sonra yeniden harflere basma ya ba şladı... Ama daha 
yumuşakça. 
11 
Bir kedi de ğildi bu. Eddie Desmond, New York'ta do ğmuş ve büyümü ştü ama Bronx 
Hayvanat Bahçesine gitmi şti. Tanrım! Resimli kitaplarda vardı, öyle de ğil mi? 
Eddie bu hayvanın ne oldu ğunu biliyordu. Ama böyle bir yaratı ğın Do ğu 105. 
Sokaktaki bo ş ve eski bir binaya nasıl girdi ği konusunda hiçbir fikri yoktu. 
Ancak hayvanın sırtındaki uzun beyaz çizgi onun ne oldu ğunu ortaya koyuyordu. 
Eddie usul usul hayvana do ğru yürümeye ba şladı. Ayaklaman altında sıva 
parçaları... 
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Yapabiliyordu! Yapabiliyordu! 
Ve Paul hem minnet, hem de deh şetle yazdı, yazdı. O delik açıldı ve 
aşağıdakilere baktı. Parmaklarının hızlandı ğının farkında bile degıldı. Sancıyan 
bacaklarının da aynı kentte ama elli blok ötede old uklarının da. Yazarken 
ağladı ğının da. 
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