
Sue Grafton _ Hesaplaşma'nın 'H'si 
Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. 
UYARI: 
 
www.kitapsevenler.com 
 
Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... 
Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdeki 
tüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine 
istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla 
ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartma ekran 
vebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, 
tarayıcı ve OCR (optik 
karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle 
ücretsiz olan sitemizdeki 
e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin, tamamen 
gönüllülük 
esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde, 
görme engelli kitap sevenlerin 
istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veya kanuna aykırı olarak 
kullanılamaz, kullandırılamaz. 
Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla eser 
sahiplerine zarar vermek değildir. 
www.kitapsevenler.com 
web sitesinin amacıgörme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek 
ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir. 
Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de 
paylaşıldıkça 
pekişeceğine inanıyorum.Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için 
gösterdikleri çabalardan ve 
yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 
Bilgi paylaşmakla çoğalır. 
Yaşar MUTLU 
 
ĐLGĐLĐ KANUN: 
5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE 11" : "ders 
kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için 
üretilmiş bir nüshası yoksa 
hiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha 
olarak 
ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi 
kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması 
veya ödünç verilmesi 
bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir 
şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. 
Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin 
bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." 
 
bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir. Kitabı Tarayan ve Düzenleyen Arkadaşa 
çok çok teşekkür ederiz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. 
Ne mutlu ki, bir görme 
engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci 
paylaşabilmek 
tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı tarayıp, 
kitapsevenler@gmail.com 



Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz. 
Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamaları 
silmeyiniz. 
Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz... 
Teşekkürler. 
Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara. 
Not sitemizin birde haber gurubu vardır. 
Bu Bir mail Haber Gurubudur. Grupta yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı 
kitapsevenler@gmail.com 
Adresine göndermeniz gerekmektedir. 
Grubumuza üye olmak için 
kitapsevenler-subscribe@googlegroups.com 
adresine boş bir mail atın  size geri gelen maili aynen yanıtlamanız yeterli olacaktır. 
Grubumuzdan memnun kalmazsanız, 
kitapsevenler-unsubscribe@googlegroups.com 
adresine boş bir mail gönderip, gelen maili aynen yanıtlayarak üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz. 
Daha Fazla Seçenek Đçin, grubumuzun ana sayfasını 
http://groups.google.com.tr/group/kitapsevenler?hl=tr 
Burada ziyaret edebilirsiniz. 
saygılarımla. 
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1 
Şimdi geçmişe bakınca, California Fidelity Şirketi'ndeki moral bozukluğunun Palm Springs 
bürosundan kârları artırmak için getirilen Gordon Titus'un gelişiyle mi, yoksa eksperlerden birinin 
ölümüyle mi başladığını hatırlamak epey güç oluyor. Her iki olay da CF çalışanları arasında doğan 
genel bir huzursuzluğa katkıda bulunmuştu ve ikisi de beni, şirketle ilişkimin o noktada pek gevşek 
olmasına rağmen, tahminimden çok etkilemişti. Takvimin geçmiş sayfalarını karıştırınca Parnell'in 
öldürüldüğü sırada, bana gelmek üzere olan Gordon Titus'la bir randevu notu görüyorum. Titus'la o 
görüşmeden sonra "olağanüstü bir orospu çocuğu!" yazmışım ki, bu da onunla olan bütün ilişkimi 
özetlemektedir. 
 
Yüksek düzey yöneticilerden birinin geçmişinin kendisinin gösterdiğinden çok farklı çıktığı bir San 
Diego şirketi için araştırma yapmak üzere üç hafta büromdan uzaklaşmıştım. Araştırmam beni 
eyaletin her tarafına götürmüştü ve bir Cuma öğleden sonrası raporumu verdiğimde cebimde 
esaslı bir çek vardı. O haftasonu masraflar şirkete ait olmak üzere San Diego'da kalma seçeneği 
sunulmuşsa da, sabahın üçünde içimde açıklaması mümkün olmayan bir sıla özlemiyle 
uyanmıştım. Yemek tabağı kadar büyük bir ay balkonumun hemen dışına yerleşmişti ve ışık 
neredeyse kitap okunacak kadar parlaktı. Duvardaki palmiye dallarının gölgelerine bakarken en 
çok istediğim şeyin kendi evimde, kendi yatağımda olmak olduğunu anladım. Otel odalarından ve 
yolda alelacele yenilen yemeklerden bıkmıştım. Çok iyi tanımadığım ve bir daha görmeyi 
beklemediğim insanlarla zaman harcamaktan bıkmıştım, Yataktan kalktım, giyindim, eşyalarımı 
torbama doldurdum, Sabahın saat üç buçuğunda motelle ilişkimi kestim ve on dakika sonra yeni 
(kullanılmış) 1974 VW kaplumbağa otomobilimle Santa Teresa'ya doğru yola çıkmıştım bile. 
O saatte Los Angeles otoyol sistemi ancak canlanıyordu. Trafik hafifti ama her girişte birkaç 
otomobil, kuzeye çalışmaya giden insanları yola döküyordu. Hava hala karanlıktı, havada çok 
keyifli bir serinlik vardı, yol kenarında yere yakın bir sis duman duman yükselmeye çalışıyordu. 
Sağımda yoldan beriye alçak tepeler uzanıyordu, manzaraya gömülmüş olan evlerde yaşam 
belirtisi yoktu. Otoyol boyunca ışıklar hayaletleri akla getiren bir aydınlık sağlıyordu ve uzaktan 
görünen kent sakindi. Bu saatlerde yolda olan herkese bir yakınlık hissederim, sanki hepimiz gizli 
bir faaliyet içindeymişiz gibi. Diğer sürücülerin çoğunda iri plastik bardaklar içinde kahveler vardı. 
Bazıları otomobillerini sürerken bir şeyler atıştırmaktaydı. Kimi otomobilin açık camından müzik 
sesi yayılıyordu. Dikiz aynama bakınca arkamdaki açık otomobildeki kadının rüzgâr saçlarını 
savururken bir şarkı okumakta olduğunu farkettim. Katıksız bir keyif içindeydim. Bu, mutlu 
olduğumu hissettiğim o anlardan biriydi. Yaşam güzeldi. Kadındım, bekârdım, cebimde param, 
otomobilimde beni evime götürecek kadar benzinim vardı. Kimseye hesap vermek zorunda 
değildim, herhangi bir önemli bağım yoktu. Sağlıklıydım, bedenen sağlamdım, enerji doluydum. 
Radyoyu açtım ve koroyla birlikte "Amazing Grace"i söyledim; pek duruma uygun düşmüyorsa da, 
o saatte ondan başka istasyon bulamamıştım. Bir sabah Evangelist'i vaaza başladı ve Ventura'ya 
vardığımda az daha ruhumu kurtarmıştım. Hep olduğu gibi, böyle keyif dalgalarının yalnızca kötü 
haberlerin müjdecisi olduklarını unutmuştum. 
San Diego'dan normalde beş saat olan yolculuğu dört buçuk saate sıkıştırdım ve Santa Teresa'ya 
sekizi birkaç dakika geçe girdim. Hâlâ çok gergindim. Önce büroya uğrayarak yazı makinem ve 
notlarımla dolu evrak çantamı bırakmaya karar verdim. Eve giderken de bir süpermarkette durup 



bir iki gün bana yetecek kadar bir şeyler aldım. Evde çantamı boşalttıktan sonra bir duş almayı ve 
ondan sonra tam on saat uyumayı planlıyordum. Daha sonra da aynı sokakta benden bir iki kapı 
aşağıda olan Rosie'nin yerinde bir iki lokma yiyecektim. Yatakta gündüzün tek başına yatmak 
kadar keyifli bir şey olamazdı. Telefonumu kapatır, mesajları telesekreterin almasını sağlar, kapıya 
da bir "Rahatsız Etmeyin" kâğıdı yapıştırırdım. Bu beklentiyle yerimde duramıyordum doğrusu. 
Büromun arkasındaki park yerinin boş olacağını tahmin etmiştim. Cumartesi sabahıydı ve kent 
merkezindeki mağazalar saat ondan önce açılmazdı. Ama park yerinin, bir kısmı polis olan bir 
kalabalıkla dolu olması çok şaşırtıcıydı doğrusu. Đlk aklıma gelen şey film çekildiği ve kameraların 
rahatsız edilmeden çalışabilmeleri için bölgenin kordon altına alındığı oldu. Sokakta bir izleyici 
kalabalığı da toplanmıştı ve bu tür sahnelerde genelde görülen o toplu cansıkıntısı havası 
seziliyordu. Ama sonra bir cinayet alanı kordonunu farkedince bütün duyularım birden alarma 
geçti. Parka girmek imkânsız olduğundan kaldırım kenarında bir yer buldum. Tabancamı el 
çantamdan çıkartarak arka koltuktaki evrak çantamın içine yerleştirdim, kapıları kilitledim ve park 
memuru kulübesinin önünde duran üniformalı polise doğru yürüdüm. Ben yaklaşırken adam olay 
yerinde ne işim olduğunu karar vermeye çalışıyormuş gibi yüzüme baktı. Uzun ve dar yüzlü, 
kestane gözlü, kısa kesilmiş kumral saçlı ve küçük bir bıyıklı otuz yaşlarına yakışıklı bir adamdı. 
Saygılı gülümsemesi, ön dişlerinden birinin kırık olduğunu gözler önüne seriyordu. Ya bir kavgaya 
karışmıştı ya da ön dişlerini çocukluğunda annesinin uyarılarını dinlemeden kullanmıştı. 
"Size yardımcı olabilir miyim?" 
Zemin katında perakendeciler ve üst katlarında işyerlerinin bulunduğu üç katlı binaya baktım. 
Yalan söyleme huyu olan bir özel detektif gibi değil de, özellikle yasalara uyan bir vatandaş gibi 
görünmeye çalışıyordum. "Neler oluyor burada? Ben bu binada çalışıyorum ve içeri girmek 
istiyordum." 
"Bu işi yirmi dakikada bitiririz. Yukarda işyeriniz mi var?" 
"Đkinci kattaki sigorta şirketinin bir parçasıyım. Hırsızlık mı oldu?" 
Kestane gözleri beni incelerken işin içine tedbirliliğin de katıldığını farkettim. Kim olduğumu 
bilmeden bilgi vermek istemiyordu. "Kimliğinizi görebilir miyim?" dedi. 
"Elbette. Cüzdanımı çıkarayım da." Silah çekeceğimi sanmasını istemiyordum. Bir olay yerindeki 
polisler çok heyecanlı olur ve ani hareketlerden pek hoşlanmazlar. Cüzdanımın California sürücü 
ehliyetinin olduğu yerini açtım, onun hemen altında da özel detektiflik ruhsatımın fotokopisi 
görülüyordu. "Kent dışındaydım, eve gitmeden önce büroma bir iki şey bırakmak istemiştim." Ben 
de bir zamanlar polistim ama yine de onları hiç ilgilendirmeyen ufak tefek bilgileri vermekten 
yanayım. 
"Đçeri bırakacaklarını sanmam ama sormanızda bir sakınca yok" dedi. Đlerde duran bir sivil giyimli 
detektifi gösterdi. "Çavuş Hollinshead'e bir başvurun." 
Neler olup bittiğini hâlâ anlayamamıştım. Bir daha denedim. "Biri kuyumcuya mı girdi?" 
"Cinayet." 
"Sahi mi?" Park yerine bakınca bir polis kalabalığının herhalde cesedin yattığı yerde çalışmakta 
olduğunu gördüm. O kadar uzaktan fazla bir şey görünmüyordu ama çalışmalar en çok o bölgede 
yoğunlaşmış gibiydi. "Olaya kim bakıyor, Teğmen Dolan mı?" 
"Evet. Onunla konuşmak isterseniz seyyar laboratuvara bir bakın. Birkaç dakika önce o yana 
gitmişti." 
"Teşekkür ederim." Park yerini geçerken sağlık ekibinin toplanmakta olduğunu gördüm. Polis 
fotoğrafçısı ve elinde not defteri oları biri küçük bir süs çalılığından kurbana kadar olan mesafeyi 
ölçmekteydiler. Kurbanın yerde yüzüstü yatmakta olduğunu görebiliyordum artık. Ayakkabılar 
erkek boyuydu, Ceset bir muşambayla örtülmüştü ama Nike ayakkabılarının tabanları seçiliyordu. 
Teğmen Dolan ortaya çıktı, bana doğru yürüdü. Yollarımız kesişince el sıkıştık, birbiribirimize bir iki 
söz söyledik. Teğmen Dolan'a gerekli sorulan sıralamanın hiçbir yararı yoktu. Dolan canı istediği 
zaman canının istediği kadarını söyleyecekti. Merak onun inatçılığını kabartır, ısrar ise doğuştan 
varolan çılgınlığını uyandırırdı. Altmışına yakın olan Teğmen Dolan'ın duyduğum kadarıyla 
emekliliğine pek bir şey kalmamıştı. Yıllar boyunca ilişkimizde düşmanca anlar olmuşsa da, hayran 
olduğum bir insandı. Özel detektiflerden pek hoşlanmazdı. Bizleri tahammül edilen ama gereksiz 
bir tür olarak görür ve kendi alanından mümkün olduğu kadar uzakta bulunmamızı isterdi. Zeki, 
titiz, yorulmak bilmeyen ve çok akıllı bir polisti. Siviller arasında genelde insanlardan pek uzak 



durursa da, onun meslektaşları arasında gayet sıcakkanlı olduğunu görmüştüm. Bu sabah bana 
karşı dostça bir tavrı vardı ve bu her zaman kaygı uyandıran bir durumdu. 
"Adam kimmiş?" diye sordum sonunda. 
"Bilmiyorum. Henüz kimlik tespiti yapmadık. Bakmak ister misin?" Başını sallayarak cesede doğru 
giderken kendisini izlememi istedi. Beynimin zonkladığını, kanımın yüzüme çıktığını hissettim. O 
ani gerçekle yüzyüze geldiğimiz anlardan birinde kurbanın kim olduğunu anlamıştım. Bu belki de 
koşu ayakkabılarının o tanıdık tabanından ya da kara teni gösteren çıplak bileğini görmüş 
olmamdı. Bütün bunları daha önce yaşamış olma duygusuyla baktım. "Ne olmuş?" 
"Yakın mesafeden ateş edilmiş, geceyarısından sonra olmalı. Jogging yapan biri, saat altıyı çeyrek 
geçe cesedi görüp bize haber verdi. Ne silahı bulabildik ne de herhangi bir görgü tanığını. 
Cüzdanı, saati ve anahtarları çalınmış." 
Uzanıp muşambanın kenarını çekince eşofman giymiş genç bir zenci göründü. Yüze profilden 
bakarken beynimde hayali bir tıpayı kapayarak duygularımı içimdeki süreçten ayırdım. "Adı Parnell 
Perkins" dedim. "California Fidelity Sigorta Şirketi'nde çalışıyor, işe üç ay önce girdi. Ondan önce 
Los Angeles'te bir sigorta şirketinin temsilcisi olarak çalışıyordu." Sigorta çalışanları arasında giriş 
çıkış çok olduğundan bu konuda kimse pek kafa yormazdı. 
"Burada ailesi var mı?" 
"Bilmiyorum. Amiri Vera Lipton'du. Personel dosyası ondadır." 
"Ya sen?" 
Omuzlarımı silktim. "Onu tanıyalı çok olmadı ama iyi bir dost olarak düşünürdüm. Đyi bir insandı... 
Becerikli ve hoş. Bir kusur denecek kadar iyi yürekli. Özel yaşamı hakkında pek konuşmazdı ama 
ben de konuşmam aslında. Haftada bir iki kere işten sonra birer içki içmişliğimiz vardı. Eğer ikimiz 
de boşsak bu "mutlu saat" bir yemeğe kadar uzanırdı. Yakın dostluklar kuracak zamanı olduğunu 
sanmıyorum.. Hoş bir insandı. 
Teğmen Dolan not alıyordu. Bana Parnell'in.çalışması, iş geçmişi, hobileri, kız arkadaşları 
hakkında birbirleriyle ilgisiz görünen sorular sordu. Bir iki üstünkörü gözlem dışında pek bir katkım 
olamıyordu ve bu da hissettiğim sıkıntı gözönüne alındığında bana çok garip geliyordu. Gözlerimi 
Parnell'den ayıramıyordum. Başının arkası yuvarlaktı ve saçları neredeyse kafatası ortaya çıkacak 
kadar kısa kesilmişti. Ense derisi yumuşacık görünüyordu. Gözleri açıktı ve asfalta çevriliydi. Bu 
kadar kısa bir an içinde böyle mutlak bir şekilde yok oluveren yaşam nasıl bir şeydi? Parnell'e 
bakarken hepsi de bir an içinde yok olan o canlılığı, sıcaklığı, enerjiyi düşündüm. Onun görevi 
tamamlanmıştı. Şimdi bizler herhangi bir ölüme eşlik eden kırtasiye işlerini yapacaktık. 
Parnell'in genelde otomobilini bıraktığı yere baktım. "Otomobili yerinde yok" dedim. "Colgate'ten 
geldiği için buralarda bir yerde olmalı. Chevrolet marka, Amerikan yapımı, lacivert, seksen ya da 
seksen bir model." 
"Çalınmış olabilir. Araştırırız. Plaka numarasını biliyor musun?" 
"Biliyorum. Geçen ay doğum gününde kendine armağan olarak aldı: PARNELL Üç-sıfır." 
"Ev adresini biliyor musun peki?" 
Dolan'a evi tarif ettim. Numarasını bilmiyordum ama otomobili bakımdayken ve bir kere de 
direksiyonu kullanamayacak kadar içmişken evine ben bırakmıştım. Dolan'a Vera'nın ev 
numarasını da verdim. "Eğer masasını görmek istersen büro anahtarı bende var" dedim. 
"Bir görelim bakalım." 
 
Bundan sonraki hafta boyunca kimse cinayetten başka bir şeyden konuşmadı. Đnsana yakın biri 
öldürüldüğünde aşırı bir huzursuzluk veren bir durum ortaya çıkar. Parnell'in ölümü de herhangi bir 
açıklaması olmadığından insanı ürpertiyordu. Cinayete kurban gitmesini gerektirecek bir durumu 
yoktu. Bizler gibi normal bir insandı o da. Ne durumunda, ne geçmişinde, ne de doğasında şiddeti 
davet edecek bir şey yok gibi görünüyordu. Herhangi bir zanlı olmadığından bizler de, belki de 
farkında olduğumuzdan daha çok şey bildiğimiz düşüncesiyle kendi zayıflığımızla huzursuz 
oluyorduk. Sürekli o konuyu konuşuyor, ölümünün ardından yükselen o kaygı bulutunu dağıtmaya 
çalışıyorduk. 
Ben de başkalarından daha hazırlıklı değildim. Benim işimde insan cinayetin yabancısı değildir. 
Genellikle bir tepki göstermem ama Parnell'in ölümünde, dostluğumuz nedeniyle, normal 
savunmalarım -eylem, öfke- beni başkalarını da kavrayan o korkudan koruyamıyordu. Kimi zaman 
istemeyerek cinayet araştırmalarına girersem de, bu genelde isteyerek yaptığım bir şey değildi ve 



hele para almadan böyle bir işe asla karışmazdım. Bu cinayetin araştırılması için beni tutan 
olmadığından olaydan uzak duruyor ve kendi işlerimle meşgul oluyordum. Bu yalnızca ve yalnızca 
polisi ilgilendiren bir işti ve benim "yardımım" olmadan zaten başlarının da yeteri kadar dertte 
olduğundan hiç kuşkum yoktu. Ruhsatlı bir özel detektif olmam bana sıradan bir vatandaştan daha 
fazla hak ve ayrıcalık da vermezdi, olaya müdahale özgürlüğü de. 
Medyanın olayı önemsememesi beni rahatsız etmişti. Gazetelerde ilk günden sonra cinayetten bir 
daha söz edilmemişti. Televizyon haberlerinde de olayın gelişmeleri bildirilmiyordu. Yeni bir bilgi ve 
ipucu elde edilmediğini tahmin ediyordum ama yine de bu garip bir durumdu. Ve bir bakıma da 
can-sıkıcı. Tanıdığınız biri öldürülünce başkalarının da bunun etkisini duymalarını isterdiniz. 
Toplumun heyecanlanmasını, bir eyleme geçilmesini isterdiniz. Oysa yakıt olmayınca ateş 
sönmüş, yerini melankoliye bırakmıştı. Polisler masasındaki her şeyi alıp götürdüler. Đşleri diğer 
elemanlara dağıtıldı. Doğu Kıyısından gelen bir akrabası dairesini kapadı, eşyalarını topladı, işler 
eskisi gibi devam etti. Parnell Perkins'in olduğu yerde şimdi bir boşluk vardı ve hiçbirimiz bununla 
nasıl başa çıkacağımızı bilemiyorduk. Sonunda bütün parçalan birbirine ekleyecektim ama o anda 
henüz yapboz oyunu, kutusundan bile çıkarılmış değildi. Birkaç hafta sonra Palm Springs'den 15 
Kasım'da gelmesi planlanan Önemli Kişi Gordon Titus gerçeği cinayetin önüne geçmişti bile. 
Ancak sonradan ortaya çıkacağına göre, Titus bile olayların gidişatında istemeyerek de olsa bir rol 
alacaktı. 
2 
Haziranın üç aylık raporunda olağanüstü bir talep artışı göründüğünden bu yana Gordon Titus lafı 
California Fidelity'de dolaşıp durmaktaydı. Bir sigorta şirketinde kayıp oranı kâr oranını yüzde on 
aştığı zaman yönetim kurulu bütün operasyonu gözden geçirip sıkıntının nereden kaynaklandığını 
saptamaya çalışır. Bizimkinin California Fidelity'nin merkez bürosu olması herhangi bir aksaklıktan 
korunmuş olmamız anlamına gelmezdi ve genel havaya göre epey büyük bir değişiklik 
bekleniyordu. Söylentilere göre Gordon Titus, Palm Springs şubesi tarafından büro içi düzeni 
sağlamak ve primlerini artırmak için tutulmuştu. Yönetim kurulu açısından önemli işler başarmışsa 
da, çalışanlar arasında pek çok sıkıntı yarattığı söylenmekteydi. Agatha Christie'nin dünyasında 
Titus, toplantı odasında kalbinden bir mektup açacağı ile vurulmuş olarak bulunabilirdi. Ama 
gerçek dünyada olaylar nadiren böyle tatmin edici sonuçlara ulaşır. Gordon Titus da aynı sıkıntıları 
yaratacağı kuşkusuz olan Santa Teresa'ya naklediliyordu. 
Kuramsal olarak bütün bunların benimle pek ilgisi yoktu. Benim bürom, CF Şirketi'nindir, bu 
mekâna karşılık ben de onlar için ayda üç dört rutin soruşturma yapar, başka şeylerin yanı sıra 
kundaklama ve kuşkulu ölüm olaylarını araştırırım. Üç ayda bir de Sigorta Suçu Önleme 
Enstitüsü'ne soruşturma için gönderilen kuşkulu talepler listesini hazırlarım. O anda on dört tane 
bu tür talebi araştırmaktaydım. Büyük bir iş olan sigorta sahteciliği, yılda milyonlarca dolar kayba 
neden olur ki, bunların acısı da namuslu poliçe sahiplerinden çıkarılır. Yıllarımı bu işe verdikten 
sonra şunu söyleyebilirim: Nüfusun belli bir yüzdesi hile yapma güdüsüne asla karşı koyamaz. Bu 
eğilim bütün sınıf ve ekonomi statüsünün üzerindedir ve genelde birbirlerine söyleyecek sözleri 
olmayan ırksal ve etnik grupları birleştirir. Sigorta milli piyangonun eşdeğeri olarak görülür. Bir iki 
aylık prim karşılığında insanlar büyük ikramiyenin kendilerine düşeceğini umarlar. Bazıları işi 
garanti için hile yapmaya bile hazırdır. Đnsanların hırsızlık taleplerinde hiç sahip olmadıkları 
eşyaları yazdıklarına pek çok kez tanık oldum. Binaların yakıldığını, tıbbi taleplerin şişirildiğini, 
kendi kendini yaralamaları gördüm, Ancak sigorta şirketleri de kendilerini çabuk topladılar ve 
sahtekârlığı ortaya çıkaracak önlemler geliştirdiler. Benim işimin bir kısmı da bu sahte taleplerin 
cezalandırılması için gerekli temelleri hazırlamaktır, Gordon Titus'un her an gelebileceği haberiyle 
bana gönderilen işlerin sayısında büyük artışlar olmuştu ve hızlı sonuçlar almak için yoğun bir 
baskı altındaydım. 
Vera bu kuşkulu taleplerden sonuncusunu Ekim sonlarında bir Pazar öğleden sonrası iletti. Büroya 
Pazartesi sabaha erkenden muhasebecime vereceğim bir iki evrakı almak içini uğramıştım. VW'imi 
her zamanki gibi arkaya park edip binaya arka merdivenlerden girdim. Karanlık CF bürolarının 
önünden geçerek kendi odama girdim, telesekreterdeki mesajları gözdeni geçirdim, Cumartesi 
postasına bir göz attım ve aradığım evrakı omuz çantamın dış gözüne yerleştirdim. Dönüşte CF 
bürolarının önünden geçerken ışıkların yanmış olduğunu gördüm. Bin hırsızın büro makinelerini 
yürütmesi olasılığına karşılık camin kapıdan içeri baktım. Tam o sırada Vera elinde birtakım 
kâğıtlarla fotokopi makinesine doğru yürüyordu. Beni görünce el. salladı, yolunu değiştirdi. Vera 



otuz sekiz yaşında, bekârdır ve "en iyi" dostum diyebileceğim tek kişidir. Büro anahtarları kilidin 
üzerinde olduğundan çevirerek kapıyı açtı. 
"Cuma günü seni arandım ama gitmiştin" dedi. "Saat ikide işten çıkmak iyi oluyor herhalde." 
"Sen nereden çıktın? Bir dakika önce geçtiğimde içerisi karanlıktı." 
Vera kapıyı kapadı ve fotokopi makinesine doğru yoluna devam etti. Omzunun üzerinden 
konuşuyordu, rahat bir hali vardı. "Fotokopi makinesini kullanmaya geldim. Kimseye söyleme ama. 
Özel bir iş. Davet için konuk listesi." Makinenin kapağını açtı, camın üstüne bir kâğıt yerleştirip 
düğmelere bastı. Makine birden harekete geçti. Vera'nın üzerinde siyah tayt, dizlerine kadar çıkan 
çizmeler ve bacakarasının hemen üstüne kadar inen bol bir gömlek vardı. Bakışımı gördü. 
"Biliyorum. Pantolon giymeyi unutmuşum sanki. Neil'e gidiyordum ama önce bu işi bitireyim dedim. 
Sen ne yapıyorsun? Bizimle bir içki içer misin?" 
"Teşekkür ederim ama gelmeyeyim daha iyi. Biraz işim var." 
"Büyük olayı kaçırdın. Efsane adam Bay Titus Cuma öğleden sonra üç adamıyla geldi. Onlara yer 
açmak için iki temsilci ve bir müşteri temsilcisine sepet havası çalındı." 
"Şaka ediyorsun! Kim?" 
"Tony Marsden, Jack Cantheas ve Letty Bing." 
"Letty mi? Mutlaka dava açacaktır?" 
"Umarım." 
"Onun daha üç hafta gelmeyeceğini sanıyordum." 
"Sürpriz yaptı. Herhalde kovulma sırası bana gelmiştir şimdi." 
"Haydi canım sen de. Sen esaslı iş çıkarıyorsun." 
"Haklısın. O yüzden talep bölümü altı yüz bin dolar kayıp bildirdi." 
"O Andy Motycka'nın kusuruydu, senin değil." 
"Kimin umurunda zaten? Ben evleniyorum. Başka bir işe girerim. Zaten bu işi pek sevmemiştim. 
Alışveriş nasıl gidiyor?" 
"Alışveriş mi?" Ben hâlâ CF'deki felaketle uğraşıyordum. 
"Düğün için. Elbise alacaksın ya." 
"Düğün için mi? Benim elbisem var." 
"Laf. Bir tek elbisen var, o da siyah. Sen nedimesin, tabut taşıyıcı değil." Vera ile sevgilisi sekiz 
gün sonra evleniyorlardı, 
"Ayrıca o elbisen beş yıllık" diye devam etti. 
"Altı." 
"Son giydiğinde bataklık kokuyordu." 
"Yıkadım." 
"Kinsey, benim düğünümde altı yıllık kokulu siyah elbise giyemezsin. Yenisini alacağına yemin 
etmiştin." 
"Alacağım." 
Kuşkuyla baktı yüzüme. "Nereden alacaksın? Süpermarketten mi?" 
"Böyle bir şeyi düşünmene bile şaştım." 
"Nereden alacaksın, peki?" 
Huzursuzlukla yüzüne bakarak onu tatmin edecek bir yanıt bulmaya çalıştım. Duraksamanın onun 
işime karışması için davet çıkarmak olduğunu biliyordum ama doğrusunu söylemek gerekirse nasıl 
bir elbise almam gerektiği konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Daha önce hiçbir düğünde 
nedimelik etmiş değildim. Bu insanların ne giydiklerini bilmezdim. Herhalde orasında burasında 
kocaman fiyonklar olan gereksiz şeyler giyerlerdi. 
Vera boşluğu doldurmakta gecikmedi. Sanki bir gerizekâlıyla konuşuyormuşçasına, "Ben sana 
yardım ederim" dedi. 
"Sahi mi? Buna çok sevindim işte." 
Vera gözlerini yuvarladı, ama denetimimi kaybetmekte olmam karşısında zevkten kendinden 
geçmekte olduğunu görüyordum. Đnsanlar benim özel yaşantıma el atmaya bayılırlardı. Pek çoğu 
benim herhangi bir şeyi doğru dürüst yapabileceğime inanmaz. "Cuma, işten sonra" dedi. 
"Teşekkür ederim. Sonra da yemek yeriz. Ben ısmarlarım." 
"Ben peynirli sandviç yemek istemiyorum." 
Elimi sallayıp kapıya yöneldim. "Sabaha görüşürüz. Ben dışarı çıkaracak mısın?" 



"Bir dakika beklersen birlikte çıkarız. Sen önden git de Cuma günü sana vermek istediğim dosyayı 
al. Masamın üstünde. Kadının adı Bibianna Diaz. Onun foyasını açığa çıkarırsan belki hepimiz için 
hayırlı olur." 
Onun talep şefi olarak kullandığı cam bölmeye girdim, en üstte duran dosyayı aldım. "Tamam" 
diye seslendim. 
"Dosyayı inceledikten sonra Mary Bellflower'le konuşursun. Dosya Parnell'indi ama ona kaldı." 
"Polislerin onun bütün dosyalarını aldıklarını sanıyordum." 
"Bu masasında değildi. Geçen ay Mary'ye vermişti, o yüzden polisler bunu görmediler bile." Çektiği 
fotokopileri dişleri arasına sokarak elleriyle otomobilinin anahtarlarını aramaya oyuldu. 
"Mary ile konuşmadan kadını bir araştırmaya çalışayım" dedim. "Hiç olmazsa böylece işe 
başlamadan bir durumu anlarım." 
"Nasıl istersen." Vera ışıkları söndürdü, dışarı çıktık, kapıları arkamızdan kapayarak kilitledi. "Bir 
sorun olursa ben saat onda evdeyim." 
Binadan konuşa konuşa çıktık. Park yerinde yalnızca ikimizin otomobili yanyana duruyordu. Vera 
kapısını açarken, "Bir şey daha var" dedi. "Titus sabah ilk iş olarak seninle görüşmek istediğini 
söyledi." 
Otomobilinin üstünden yüzüne baktım. "Neden benimle? Ben onun emrinde çalışmıyorum ki." 
"Kim bilir? Belki de seni takımımızın önemli parçası' olarak görüyordur. Hep böyle konuşuyor. Mide 
bulandırıcı." Kapısını açarak koltuğa oturdu, yolcu koltuğun yanındaki camı indirdi. "Kendine dikkat 
et." 
"Sen de." 
Otomobilime bindiğimde midem bulanmaya başlamıştı. Gordon Titus'u değil yarın sabah, hiç 
görmek istemiyordum. Haftaya nasıl bir başlangıçtı bu... 
Park yeri boş, ortalık sessizdi, Aynı anda çıkıp ayrı yönlere döndük. Bütün mağazalar kapalıydı, 
ancak State Caddesi'ndeki ışıklar ve bir avuç yaya boş olan iş merkezine bir canlılık havası 
vermekteydi. Santa Teresa iş saatleri dışında fazla bir saldırıya uğrama korkusu olmadan vitrinlere 
bakabileceğiniz bir yerdir. Turist mevsiminde sokaklar dolup taşar ama mevsim dışında da sakin 
bir havası vardır. Bölgedeki küçük lokantalardan birinde bir yemek yemeyi düşündümse de, 
evimdeki fıstık ezmeli turşulu sandviçin çağrısı daha kuvvetli geldi. 
Park edip bahçe kapısından içeri girdiğimde ortalık zifiri karanlıktı. Henry'nin mutfak ışığı 
yanıyordu ama gidip onu görme isteğimi frenledim. Bana zorla yemek yedirir, doğru dürüst bir 
şarap içirir ve bütün yeni dedikoduları anlatırdı, Seksen iki yaşında, emekli bir fırıncı olan Henry, 
şimdilerde mahalledeki yaşlı kadınların çay partilerine öteberi hazırlamakla vaktini geçiriyor. Yan iş 
olarak da süpermarketlerde kasanın yanında satılan o küçük bulmaca kitapçıklarını hazırlıyor. Bu 
iki işi yapmadığı zamanlar da genellikle yalnızca tehlikeli değil aynı zamanda uygarlıktan uzak 
bulduğu benim özel yaşantımı eleştirir. 
Evime girip masa lambalarından birini yaktım. Çantamı, küçük mutfağımı oturma odamdan aynan 
tezgâhın üzerine bıraktım. Ev bir bombalanma sonunda yerle bir olduktan sonra bütünüyle 
yenilenmişti, inşaat bitene kadar Henry'nin yanında kalmış, geçen Mayıs'ta doğum günümde 
taşınmıştım. Çok esaslı bir doğum günü armağanıydı doğrusu; bir korsan gemisi gibi her taraf tik 
ağacı ve pirinçtendi, kapıda bir lomboz deliği, yıldızları görerek yattığım tavanarasına çıkan döner 
bir merdiven vardı. Yatağım, altında gömme çekmeceleri olan bir platformdu, Aşağıda küçük bir 
mutfağım, bir çamaşır/kurutma makinesi için bölmem, yatak olan kanapeli küçük bir oturma odam 
ve küçük bir konuk banyom vardı. Yukardaki ikinci banyonun gömme küvetine uzandığımda 
pencere kenarındaki çiçekleri ve ağaçların üzerinden okyanusu görebiliyordum. 
Dairenin her yanında öteberi yerleştirecek bölmeler, dolaplar, elbiselerim için askı yerleri vardı. 
Evin tasarımı bütünüyle Henry'nin eseriydi ve çevreme biçim vermekten şeytani bir zevk almıştı. 
Yerdeki halı koyu maviydi. Altı ay sonra bile evin içinde hâlâ gözlerim görmüyormuş gibi yürüyor, 
her şeye dokunuyor, ahşabın kokusunu içime çekiyordum. Annemle babamın ölümünden sonra 
beni, hiç evlenmemiş teyzem yetiştirmişti. Teyzemin benimle ilişkisi sevgiden çok kuramlara 
dayanıyordu. Her ne kadar öyle bir şey dememişse de, bana sanki beğenildiğini takdirde orada 
kalacakmışım gibi bir izlenim uyandırmıştı: Yumruları zamanla düzelmediği takdirde iade edilecek 
bir şilte gibi örneğin. Ancak hakkını da vermek gerekirdi: Çocuk yetiştirme fikirleri egzantrik de olsa 
sağlamdı ve bana öğrettiği dünya gerçekleri pek işime yaramıştı. Yine de yaşamım boyunca 
kendimi hep sanki yoluna devam etmesi söylenene kadar orada bulunan geçici bir insan olarak 



hissetmiştim. Şimdi iç dünyamda bir değişiklik olmuştu. Burası yuvamdı ve ben buraya aittim. 
Daire her ne kadar kiralıksa da, ben de ömür boyu kiracısıydım. Bu gerçekten garip bir duyguydu 
ve ona hâlâ tam olarak güvenemiyordum. 
Küçük siyah beyaz televizyonumu açarak, yemeğimi hazırlarken sesinin bana eşlik etmesini 
sağladım. Sonra tezgahın başına geçip sandviçimi yerken Vera'nın verdiği dosyaya göz gezdirdim. 
Bir otomobil kazası sonunda sigortadan talep edilen parayı gösteren hastane faturaları, yazışmalar 
ve önemli noktaların bir özeti vardı dosyada. Dosyayı inceleyen Mary Bellflower'a talepte kuşkulu 
olan çeşitli şeyler bulunuyordu: Yaralar "yumuşak doku" yaralarıydı ve tespiti imkânsızdı. Bayan 
Diaz başağrılarından, baş dönmelerinden, sırt ağrılarından ve adele kasılmalarından şikâyet 
ediyordu. Otomobilin onarım masrafı bin beş yüz dolar tahmin edilmekteydi, ilave hastane 
faturalarıyla (hepsi de fotokopinin fotokopisiydi ve rakamlarda oynama yapılmış olması 
mümkündü) toplam iki bin beş yüz dolara ulaşıyordu. Kadın işe gitmediği için kaybettiği bin iki yüz 
doları da talep ederek toplamı beş bin iki yüz dolara yükseltmişti. Kaza yeri polis raporu yoktu; 
eksper Bayan Diaz'ın otomobilinin sigortalandıktan çok kısa bir süre çarpışmanın olduğu gerçeğini 
de ortaya çıkartmıştı. Talep sahibinin adres olarak bir posta kutusunu kullanıyor olması da dikkati 
çekmekteydi. Mary gerçek adresi bulup notlarına eklemişti. Talep formlarının gönderildiği zarfların 
tarih damgalı kopyalarını da saklamış olduğunu gördüm. Eğer sigorta sahtekârlığı yapıldığı 
suçlamasında bulunulursa bunlar ABD Posta Đdaresi’nin kullanıldığının kanıtları olacak ve böylece 
posta sahtekârlığı yasalarına dayanılarak da dava açılabilecekti. Bu tür davalarda talep sahibinin 
avukatı ekspere baskı yaparak acil bir anlaşmaya varmaya çalışırdı. Bayan Diaz henüz avukat 
tutmamıştı ama para konusunda da biraz baskıcı davranıyordu. Parnell'in dosyayı neden Mary 
Bellflower'e devrettiğini anlayamadım. Bu boyutta bir dosyada sigorta şirketini 'kötü niyetle' 
suçlanmaması için ödeme hemen kabul edilirdi. Ancak California Fidelity son zamanlarda büyük 
kayıplara uğradığından şirket başkan yardımcısı Maclin Voorhies bu tür işlere pek iyi gözle 
bakmamaktaydı. Bu nedenle de dosya incelenmek üzere bana iletilmişti. Titus sahneye girdiğine 
göre biraz geç kalınmış olabilirdi ama iş bu merkezdeydi işte. 
Işıkları söndürüp yatmaya çıktığımda saat on olmuştu. Pencerelerden birini açarak başımı pervaza 
dayadım, yüzümü soğuk havaya verdim. Ay çıkmıştı. Gece göğü açık ve yıldızlıydı. Hafif bir fırtına 
dalgası yaklaşıyordu ve önümüzdeki birkaç günün yağışlı geçeceği tahmin edilmekteydi. Ancak 
henüz yağmur belirtisi yoktu. Bir blok öteden gelen dalgaların sesini duyuyordum. Yatağa girdim, 
alarmlı radyoyu açıp tavan penceresine baktım. Bir country şarkısı başladı. Robert Dietz bu akşam 
nerede acaba? diye düşündüm. Geçen Mayıs'ta adım birinin öldürülecekler listesine girince 
kendime bir özel detektif tutmuştum. Bir korumaya ihtiyacım vardı ve Dietz de bu görevi 
yüklenmişti. Olay kapandıktan sonra üç ay bende kalmıştı. Şimdiyse gideli iki ay oluyordu, ikimiz 
de mektup yazan insanlar değildik ve Dietz Almanya'ya gittiğinden sık sık telefonla da 
konuşamıyorduk. Gidişi güç olmuştu. 
Gitmeden önceki gece, "Ben veda etmeyi pek beceremem" demiştim. 
"Ben de başka şeyleri pek beceremem" demişti o da o çarpık gülümsemesiyle. Onun acısının 
benimkiyle kıyaslanabileceğini sanmıyordum. Yanılmış olabilirim elbette. Dietz duygularını belli 
edecek adam değildi ama bu onun böyle duyguları olmadığı anlamına da gelmezdi. 
Aşkın en güç yanı, gittiğinde bıraktığı boşluktur, ve bütün country ve western şarkılarının konusu 
da odur işte... 
 
Bir daha kendime geldiğimde saat sabahın altısıydı ve çalar saatim küçük bir kuş gibi ötüyordu. 
Yataktan kalktım, eşofmanımı, çoraplarımı, Adidas'ımı giydim. Dişlerimi fırçaladıktan sonra döner 
merdivenimden inerek kendimi dışarı attım. Güneş daha doğmamıştı ama karanlık koyu bir griye 
dönüşmüştü. Rutubetli sabah havası okaliptüs kokuyordu. Bahçe kapısına tutunup bir iki gerinme 
hareketi yaptıktan sonra Cabana Bulvarı'na kadar olan. yolu ısınmak için kullandım. Kimi zaman 
neden böylesine bir ısrarla egzersize devam ettiğimi merak ederim doğrusu. Paranoya belki de. 
Sağ kalmak için koştuğum zamanların hatırlanması... 
Bisiklet yoluna gelince koşmaya başladım. Bacaklarım odun gibiydi, soluğum kesik kesik 
çıkıyordu. Birinci mil insanın canını acıtır, ondan sonrası ise kolaydır. Zihnimi kapadım ve kendimi 
çevreme bıraktım. Sağımda okyanus kıyıya vuruyordu, yağmur sesi kadar rahatlatıcı boğuk bir 
gürültü yükselmekteydi. Dalgalar üzerinde çığlıklar ata ata martılar uçuşmaktaydı. Büyük Okyanus, 
sıvı çelik rengindeydi, dalgalar köpüklü bir alüminyum ve kromdandı sanki. Suların çekildiği 



zamanlarda kumlar sabah göğünün yumuşaklığını yansıtan bir aynaydı. Güneş yükselirken ufuk 
da somon pembesine dönüşmüştü. Beklenen fırtına dalgası bulutlarının birikmeye başladığı 
noktadan, mercan rengi ışıktan kollar fışkırıyordu. Hava soğuktu, tuz ve yosun kokuyordu. Birkaç 
dakika sonra adımlarım uzamaya başladı, bütün oynak yerlerimi hareket ettiren bir tempoyu 
hissettim. Sonradan bunun haftalar boyunca son koşum olduğunu hatırlayacaktım. Bunu bilmiş 
olsaydım daha fazla keyif almaya çalışırdım elbette. 
3 
Her nasılsa daha kendisini görmeden Gordon Titus'la ilişkinin ikimize de bir sevinç ve rahatlık 
kaynağı olmayacağını anlamıştım. Görüşmemizi o istediğine göre seçeneklerim sınırlıydı. Büroma 
gitmeyebilir ve böylece ilk karşılaşmamızı geciktirebilirdim ya da isteğine uyar ve işi bitirirdim. 
Düşününce bunlardan ikincisini daha akıllıca buldum. Ne de olsa bu görüşme basit bir formalite 
olabilirdi. Heyecan eksikliğimin yanlış anlaşılmasını istemezdim. Đşbirliğine yatkın görünmek çok 
daha iyi diye düşündüm, Teyzem, "Hep meleklerden yana ol" derdi. Ne demek istediğini ancak o 
öldükten sonra merak etmeye başlamıştım. 
Saat dokuzda büroya gidince California Fidelity'nin yanımdaki odasındaki resepsiyon memuru 
Darcy Pascoe'ya telefon ettim. "Günaydın, Darcy. Kinsey. Gordon Titus benimle görüşmek 
istiyormuş. Vera'nın dediğine bakılırsa herif hıyarın biriymiş." 
"Günaydın, Bayan Millhone. Sesinizi duyduğuma çok memnun oldum" dedi. 
"Neden öyle konuşuyorsun? Yoksa yanıbaşında mı?" 
"Evet." 
"Ya. Peki, ona beni kaçta istediğini sorabilir misin? Eğer isterse şu anda birkaç dakika bir 
boşluğum var." 
"Bir dakika, lütfen." 
Bir soru sorup yanıtını alacak kadar bir süre beni beklemeye aldı. Sonra, "Şimdi iyi" dedi. 
"Çok memnun oldum." 
Telefonu kapadım. Bu işin altından kalkarım, diye düşündüm. Hepimiz bir an gelir ki başkasının 
emrine gireriz. O yüzden zaman zaman birinin kıçını yalamak zorunda kalırsın. 
Ne çıkar bundan? Ya bu duruma erkenden alışırsın ya da yaşamını uyumsuz biri olarak 
tamamlarsın. Kapıya doğru yürürken duvardaki aynada kendime baktım. Bence gayet iyi 
görünüyordum. Blucin, balıkçı yaka kazak, yüzümde makyaj pisliği yok, dişlerimin arası temiz. 
Makyaj yapmadığım için boyalar akacakmış, leke olacakmış gibi bir sıkıntım da olmazdı. Eskiden 
saçlarımı kendim keserdim ama son zamanlarda uzatmaya karar verdiğimden, şimdi biraz 
düzensiz de olsa omuzlanma kadar inmişti. Neyse ki, başımı hafifçe bir yana eğince dümdüz 
kesilmiş gibi oluyordu. 
Başım öylece yana eğik olarak Gordon Titus'un personelle tanışma görüşmeleri için kullandığı 
anlaşılan cam bölmeye girdim. Vera'nın bölmesi hemen yandaydı ve camdan bana ters ters 
baktığını görebiliyordum. Üzerinde düz beyaz bir bluzla gri bir tayyör takım vardı, saçları 
ensesinde toplanmıştı. Bay Titus, ben girince ayağa kalktı ve masanın öteki ucundan elini uzattı. 
"Bayan Millhone." 
"Merhaba. Nasılsınız? Tanıştığımıza memnun oldum" dedim. 
Erkekçe bir el sıkışı vardı, sert ve yürekten ama ezici değil ve el tutuş süresi ancak amacının 
samimi olduğunu gösterecek kadar, ilk bakışta adamın hoş bir sürpriz olduğunu söylemek 
zorundaydım. Kuru ve yaşlıca birini bekliyordum. Oysa tahminimden gençti, olsa olsa kırk iki 
yaşında falandı. Mavi gözlüydü, saçları erkenden kırlaşmıştı ve moda olan biçimde kesmişti. Spor 
bir ceket pantolon ve mavi bir gömlek giyinmişti. Benden pek etkilenmişe benzemiyordu. 
Bakışından mesleki kıyafetimin ona biraz da şok etkisi yaptığını anlıyordum. Ama bunu iyi örtmeyi 
başardı, belki de hayalinde beni iş saatinden önce temizlikçi kadına yardıma gelmiş biri olarak 
görüyordu. 
"Oturun" dedi. Ne bir gülümseme, ne havadan sudan bir söz. 
 
Oturdum. 
O da oturdu. "Son altı aydır verdiğiniz raporları gözden geçirdik, iyi çalışma" dedi. Başlarımızın 
üzerinde sallanıp duran "fakat"ı hissedebiliyordum. Gözleri önündeki sayfaya yöneldi. Bir dosyanın 
üzerinde duran bir tomar kâğıdı karıştırdı. Yarattığı izlenim, hakkımda illkokulda kustuğumdan bu 
yana bütün bilgilere sahip olduğuydu. Önündeki not defterine de mürekkeple birkaç not almıştı. 



Elyazısı düzgün, harfleri eğik, iniş çizgileri sertti. Kaleminin ucu kâğıdı yer yer yırtınıştı. Resmi bir 
sunuşun nasıl yapılacağını unutmamıştı. Konular romen rakamlarıyla belirlenmiş, alt maddeler 
biraz içerden yazılmıştı. Kafası da herhalde öyle çalışırdı. Bütün kategoriler öne alınmış ve ilintili 
maddeler alt satırlara sıralanmış. Dosyayı kapatıp bir kenara koydu. Bütün dikkatini benden yana 
çevirdi. 
Hemen konuya girerek işi bitirmeye kararlıydım. "Farkında olup olmadığınızı bilmiyorum ama ben 
California Fidelity'nin elemanlarından değilim. Şirkete bağımsız olarak iş yapmaktayım" dedim. 
Hafifçe gülümsedi. "Bunu biliyorum. Ancak şirketin amaçları doğrultusunda açıklığa 
kavuşturulması gereken bazı küçük noktalar var. Böyle bir durumda tablonun bütününü görmemiz 
gerekir." 
"Elbette." 
Not defterinin birinci ve ikinci sayfalarını inceledi. 
Kayışını düzeltme bahanesiyle farkettirmeden saatime baktım. 
Başını kaldırmadan, "Başka bir randevunuz mu var?" diye sordu. 
"Araştıracak bir talep dosyam var." 
Bana baktı. Vücudu kıpırtısızdı. Mavi gözleri hiç kırpılmadan gözlerimin içine dikilmişti. Yakışıklıydı 
ama o kadar ifadesizdi ki, bir kaza geçirip de yüzünün adalelerinin kopmuş olup olmadığını 
düşündüm. 
Ben de yüzümü onunki kadar ifadesizleştirmeye çalıştım. Ben iş bitirmeyi seven tipten bir insanım. 
Doğruca sonuca varmayı severim. 
Kalemini aldı, listesinin birinci maddesinin birinci satırına, bir işaret koydu. "Kime rapor verdiğinizi 
pek anlayamadım" dedi. "Bu konuda bana bilgi verebilir misiniz?" 
Tanrım! "Duruma göre değişir" dedim. "Mac Voorhies'e karşı sorumluyum ama dosyalar genelde 
eksperler tarafından verilir." Ağzımı açtığım anda yazmaya başlamıştı. Ben tersten yazı okumada 
uzmanım ama o da kendine özgü bir stenoyla yazıyordu. Sustum. O da not almayı kesti. Bir şey 
söylemedim. 
Yine bana baktı. "Özür dilerim. Orasını kaçırdım. Bu süreci anlatır mısınız? Dosyada bu 
belirtilmemiş." 
"Genelde bir telefonla başlar. Eksperlerden biri bir olayı dikkatime sunar. Haftada iki üç kere 
büroya uğrarım." Benim konuştuğum hızla yazmayı başarıyordu. Sustum. Kalemi durdu. 
"Toplantılar dışında mı?" diye sordu. 
"Toplantılar mı?" 
"Şirket toplantılarına düzenli olarak katıldığınızı tahmin, ediyorum, Bütçe. Satış..." 
"Böyle bir şey yapmış değilim." 
Notlarına baktı, bir iki sayfa geriye gitti. Kaşları çatıldı. Bu şaşkınlığının tiyatrodan başka bir şey 
olmadığına yemin edebilirdim. "Sizin 206'larınızı bulamıyorum" dedi. 
"Sahi mi? Buna çok şaştım işte" dedim. 206'nın ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu 
ama konuyu kendisi açtığına göre onun sorumluluğuna giren bir şey olmalıydı. 
Bana birtakım formüler uzattı. "Belleğinizi tazelemek için" dedi. 
Kâğıtta doldurulacak birçok kutu vardı. Tarihler, şirket numaraları, kilometre saati kayıtları; 
kısacası bir işteyken her hıçkırık ve osuruğu ayrıntısıyla yazmam gereken resmi bir rapor. Bir şey 
söylemeden kâğıdı geri uzattım. Bu oyunu oynayacak değildim. Canı cehenneme. 
Yine not almaya başlamıştı. "Dosyalarımızı güncel hale getirebilmek için sizdeki kopyalan 
vermenizi rica edeceğim" dedi. "Mümkünse öğleye kadar Bayan Pascoe'ya bırakın. Birlikte 
incelemek için daha sonra bir gün kararlaştırırız." 
"Neden?" 
"Aldığınız parayı hesaplamak için kaç saat çalıştığınızı bilmemiz gerek." 
"Bunu ben size söyleyebilirim. Saatine otuz dolar alırım." 
Kaşını bile kaldırmadan şaşkınlığını belirtmeyi başardı. "Bundan büro yeri bedeli çıkıyor tabii" dedi. 
"Büro yeri bedeline karşılık olarak." 
Bir ölüm sessizliği. 
Sonunda, "Olamaz" dedi. 
"CF ile ta baştan beri yaptığım anlaşma budur." 
"Böyle bir şey söz konusu olamaz." 
"Son altı yıldır böyle olmuştur ve bundan henüz şikâyet eden olmadı." 



Kalemini kâğıdın üzerinden kaldırdı. "Bu işi düzeltmeyi deneyeceğiz." 
"Neyi düzeltecekmişsiniz. Anlaşmamız böyle. Bana da uygun, onlara da." 
"Bayan Millhone, bir sorununuz mu var?" 
"Hayır. Neden sordunuz?" 
"Bu davranışınızı anladığımı sanmıyorum." 
"Davranışım gayet basit" dedim. "Bu bürokratik palavralara katlanmam için bir neden görmüyorum. 
Ben sizin emrinizde çalışmıyorum. Bağımsız bir sözleşmeliyim. Yaptığım işten hoşlanmıyorsanız 
yerime bir başkasını tutarsınız." 
"Anlıyorum." Kaleminin kapağını yerleştirdi. Kâğıtlarını ani bir hareketle toplamaya başladı. "Belki 
başka bir zaman görüşsek daha iyi olacak. Daha sakin olduğunuz bir zaman." 
"Çok iyi" dedim. "Siz de sakinleşirsiniz belki. Benim yapacak işlerim var." 
Bölmeden benden önce çıktı ve doğruca Mac'ın bürosuna gitti. Đşitme menzilinde olan bütün CF 
çalışanları kendilerini önlerindeki işe vermişler, yoğun bir biçimde çalışıyorlardı. 
Bütün konuşmayı zihnimin bir köşesindeki dosya dolabına yerleştirdim. Bu işin sonunda kıyamet 
kopacaktı ama o anda aldırış ettiğim yoktu. 
 
Bibianna Diaz için verilen adres boş bir arsa çıktı. Otomobilimde oturup çalılar, palmiyeler, taşlar 
ve güneşte parlayan kırık şişelerle dolu araziye baktım. Bir palmiye yaprağından, bir beyaz yılanın 
çıkarttığı derisini andıran bir prezerfatif sarkıyordu. Dosyadaki notları bir daha gözden geçirip iki 
yandaki evlerin-numaralarını kontrol ettim. Torpido gözünden çıkardığım kent haritasını 
direksiyonun üzerine yayıp arka sayfasındaki sokak adları fihristine baktım. Aynı adda, hatta ona 
yakın olan başka bir cadde, sokak ya da çıkmaz sokak yoktu. Diaz dosyasını Titus'la görüşmeden 
önce CF bürolarına bıraktığım için elimde yalnızca aldığım birkaç not vardı. Mary Bellflower'le bir 
konuşmam gerekiyordu. Motoru çalıştırıp kente dönerken garip bir tatmin içindeydim. Varolmayan 
adres Bayan Diaz'ın yalan söylediği fikrini güçlendiriyordu. Bu da içimdeki uyuyan o suçlu 
duygusunu heyecanlandırmaktaydı. Doğrusu haydutlarla "aynı frekans"tayımdır. Namuslu insanları 
araştırmak hiç de eğlenceli bir şey değildir. 
Bir benzin istasyonunun köşesinde paralı bir telefon gördüm. Hemen içeri girdim, depom 
doldurulurken CF bürolarındaki Mary'ye telefon ederek durumu anlattım. "Bu kadın için elinde 
başka bir adres var mı?" diye sordum. 
"Kinsey, vah zavallıcığım. Gordon Titus'la konuşmanı duydum. Seni öyle sıkmasına 
inanamıyorum. Mac'a öyle bir bağırıyordu ki, sesini ta buradan işitiyordum." 
"Kendimi tutamadım" dedim. "Terbiyeli olmaya niyetliydim ama olmadı işte." 
"Vah zavallıcık." 
"O kadar da kötü olduğunu sanmıyorum" dedim. "Sen ne diyorsun?" 
"Bilmem. Şirket müdür yardımcısıyla çıktığını gördüm, çok sinirli görünüyordu. Darcy'ye kendisini 
arayanları not almasını söyledi. O kapıdan çıktığı anda gerilim düzeyi yarı yarıya düştü." 
"Bu tür davranışa nasıl dayanıyorsunuz? Herif hıyarın biri. Seninle konuştu mu?" 
"Hayır, Kinsey ama bu işi kaybetmek istemem. Teşviklere yeni hak kazandım. Hamile kalmayı 
umuyordum ve Peter'in grup planı hamileliği kapsamıyor." 
"Eh, ben kimsenin ağız kokusunu çekemem" dedim. "Kovulacağım kuşkusuz ama ne çıkar. Nasıl 
olsa geçimimi sağlarım." 
Mary güldü. "Eğer bu işi başarırsan sana yararı olabilir." 
"Umarım öyle olur. Dosyanda başka bir adres var mı?" 
"Sanmam ama bir bakayım. Bir dakika." Dosyayı karıştırırken Mary'nin kulağıma dolan soluğunu 
dinledim. "Yok" dedi. "Polis raporunun kopyası bize gelmez. Belki onlara doğru adresini vermiştir," 
"Đyi fikir" dedim. "Dışarda olduğuma göre karakola uğrarım. Peki, ya telefon numarası? Çapraz 
araştırma yapabilir miyiz?" Büromda en son Polk rehberi vardı; burada bir bölümde sokak ve ev 
numaralarıyla adresler, bir bölümde telefon numaraları yazılıydı. Genelde elinizdeki bilginin biri 
sağlamsa çapraz arama ile diğerini bulabilirdiniz. 
"Đşe yaramaz, numara kayıtlı değil" dedi. 
"Aman ne iyi. Rehberde .telefon numarası kayıtlı olmayan bir üçkâğıtçı. Bayıldım buna. Peki, ya 
plakası. Taşıtlar Dairesi'nde bir şey olabilir." 



"Eh, o konuda sana yardımcı olabilirim." Mary Bibiaina'nın Mazda'sının plakasını bulup bana 
yazdırdı. "Kinsey, o kadını bulursan hemen bana bildir. Ona göndermek istediğim bazı formlar var, 
Mac çılgına döndü zaten. Bir posta kutusu numarasına taahhütlü mektup gönderemezsin." 
"Haklısın" dedim. "Peki, nasıl oldu da bu dosyayı Parnell’in kendisi araştırmadı?" 
"Bilemem. Herhalde öteki dosyalarıyla uğraşıyordu." 
"Olabilir" diye omuz silktim. "Her neyse, bir şey öğrenir öğrenmez ararım. Zaten daha sonra 
büroya uğrayacağım." 
"Sana iyi şanslar." 
Telefonu kapadıktan sonra bir iki not aldım. Sonra cebimden biraz bozukluk çıkartıp Bibianna'nın 
Vaquero'daki kuru temizlemeci olan işyerinin numarasını çevirdim. 
Telefona çıkan adam aksi ve sabırsızdı ve herhalde onun normal haliydi. Sesinde aşırı mide asidi 
seziliyordu, onu yemeklerden sonra şeker gibi mide hapı yutarken görür gibi oldum. Bibianna 
Diaz'ı sorunca dışarda olduğunu söyledi. 
Başka bilgi gelmeyince adamı dürtükledim. "Yakında döner mi acaba?" 
"Bilmem" dedi. "Bir hafta gelmeyeceğini söyledi. Sırt sorunları varmış. Sırtından şikâyeti olan 
biriyle tartışacak değilim. Fazla karıştırırsan sendikadan hemen şikâyet gelir ve insanı kaz gibi 
yolarlar. Bende o göz yok. Siz kimsiniz?" 
"Ben kuzeni Ruth'um. Los Angeles'e giderken yolum buradan geçti, ona uğramaya söz vermiştim. 
Acaba ev adresini verebilir miydiniz? Geçen hafta telefonda konuştuğumuzda verdi ama adres 
defterimi almadan yola çıkmışım." 
"Veremem. Kusura bakmayın. Nedenini söyleyeyim Sizi tanımıyorum da ondan. Herhangi bir 
kimse olabilirsiniz. Özür dilerim ama sizin bir kasap bıçağıyla genç kızları doğrayan biri 
olmadığınızı nasıl bilebilirim? Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Personelden birinin 
adresini verirsem ondan sonra olacaklardan ben sorumlu tutulurum. Hırsızlık, taciz, ırza geçme. 
Hayır, efendim. Olmaz. Benim politikam budur işte." Altmış yaşlarında başı davadan kurtulmamış 
biri gibi geliyordu sesi. 
Başka bir şey söylemeye başladım ama telefonu yüzüme kapatıverdi. Benzin parasını ödedim, 
Volkswagen'ime bindim ve doğruca karakola gidip kaza raporunun kopyası için on bir doları 
bastırdım. Raporda da az önce gittiğim o arsanın adresi yazılıydı. Masa başında çalışan memur 
tanıdığım biri olmadığından Bibianna'yı benim için araştırmasını söyleyemedim. 
Otomobilimi orada bırakıp yarım blok ötedeki adliye binasına giderek üst mahkeme bürosunda 
dava listelerinde Bayan Diaz adını aradım. Orada da yoktu. Çok kötü. Kadının geçmişinde bir 
sabıka olduğunu öğrenmek beni pek memnun ederdi. Kadını bir kere görmüş olmadığım halde 
kötü bir iş peşinde olduğu varsayımıyla çalışıyordum. Adresini istiyordum ve bir yerde bürokratik 
bir iz olmadığına inanasım gelmiyordu. Belediye mahkemesi kayıtlarından ve seçmen bürosundan 
da bir sonuç alamadım. Savcılık bürosunda bir arkadaşım Bibianna'nın sahte çek vermediğini ve 
nafaka ödemesinde geç kalmış olmadığını söyledi. Eh, artık başvuracak başka kaynağım 
kalmamış gibiydi. 
Otomobilime atlayıp otoyola çıktım. Bu defa ilçe şerifliğine gidiyordum. Öndeki küçük otoparka 
girdim, camlı kapıdan girip kayıt defterini imzaladım. Sonra bir koridordan geçip "Kayıt" yazılı 
bölmeye girdim. Görevli sivil memur gizli bilgi kaynağı biri gibi görünmüyordu. Kadın benim gibi 
otuz beş yaşlarında, kıvırcık sarı saçlıydı ve dişetleri dişlerine göre çok fazlaydı. Ağız talihsizliğine 
baktığımı görünce çekingen bir tavırla dudaklarını birbirine yapıştırdı. Adını öğrenmek için göğsüne 
baktım ama ad şeridini takmamıştı. 
Bir kâğıda Bibianna'nın adını ve doğum tarihini yazarak, "Bilgisayarda bu kadının Santa Teresa'da 
tutuklanıp tutuklanmadığına bakar mısınız?" dedim. Cüzdanımı çıkartıp Özel Detektif ruhsatımın 
kopyasını da kâğıdın yanına bıraktım. 
Soluk gözleri beni ilk kez fark etmiş gibi gözlerime dikildi. "Bu tür bilgileri vermemiz yasak. Adalet 
Bakanlığı'nın çok talimatı var" dedi. 
"Aferin onlara" dedim. "Size durumumu anlatayım, belki bir şey yapma imkânı bulursunuz. Bir 
sigorta sahtekârlığı olasılığı üzerine Bibianna Diaz'ı araştırıyorum ve adına çalıştığım şirket 
California Fidelity, sabıkası olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Sözlerimi kafasından geçirirken 
yanıtını dikkatle hazırladığını görebiliyordum. Öyle kafası hızlı çalışan biri değildi, namuslu 
vatandaşları (ve benim gibileri) öfkeden kudurtacak bürokratik tedbirlilikle çalışıyordu. "Eğer 



yargılanmış ve hüküm giymişse bu bilgiyi mahkeme katipliğinden alabilirsiniz, kayıtlar halka açıktır" 
dedi. 
"Bunu biliyorum. Onların kayıtlarını inceledim. Ben dinin resmen bir suçla itham edilmeden 
tutuklanıp tutuklanmadığını öğrenmek istiyorum." 
"Eğer suçlanmış ve hüküm giymişse, o zaman tutuklanmış olması gerçeği önemli değildir. O 
kişinin mahremiyet haklarına girer." 
"Bunu takdir ediyorum" dedim. "Ama bir hırsızlık ya soygundan tutuklanmışsa ve savcılık da yeterli 
delil bulamadığından kendisini salıvermişse..." 
"O zaman sizi hiç ilgilendirmez. Eğer resmen bir yüklenmemişse..." 
"Anlıyorum" dedim. Dünyanın tüy sikletleriyle uğraşmak mümkün değildir. Her hamlenizi boşa 
çıkarmaktan büyük keyif alır bu tipler. Bir an susup kendime hâkim olmaya çalıştım, bu gibi 
durumlar bende insanın o eskilerden gelen ve temel işaretlerinden olan ısırma ihtiyacını doğurur. 
Kadının kolunda dişimin yarım ay şeklindeki izini, kolun şişip gökkuşağı renklerini aldığını görür 
gibi oluyordum. Tetanoz ve kuduz iğnesi yaptırması gerekecekti. Belki de sahibi onu uyutarak 
öldürtmeyi seçerdi. Kibarca gülümsedim. "Bakın. Neden yaşamı biraz kolaylaştırmıyoruz. Ben 
yalnızca kadının şimdiki adresini istiyorum. Bilgisayarda onu arar mısınız?" 
"Hayır." 
"Neden?" 
"O bilgiyi veremeyiz." 
"Ya Bilgi Özgürlüğü Yasası?" dedim. 
"Ne olmuş yasaya?" 
"Burada konuşabileceğim başka biri yok mu?" 
Kararlılığımdan hoşlanmamıştı. Sesimin tonundan hoşlanmamıştı. Başka herhangi bir şeyimden 
de hoşlanmamıştı ve bu duygu karşılıklıydı. O ve Gordon Titus. Tanrım. Bazı günler yalaktan 
dışarı çıkmamak gerekirdi. Kadın hiçbir şey söylemeden gitti ve birkaç dakika sonra kadın bir şerif 
yardımcısıyla döndü. Gelen hoş, ama onun kadar katı biriydi. Aynı, şeyleri baştan anlattım ve yine 
bir yere varamadım. 
"Eh, yine de teşekkür ederim, gerçekten pek hoş vakit geçirdim" dedim. 
Park yerinde otomobilimin içinde oturup bundan sonra ne yapabileceğimi düşündüm. Doğruyu 
söyleyince böyle oluyordu işte. Yalan söylemek, hile yapmak ve çalmak zorunda kalmama hiç 
şaşmamak gerekirdi. Dürüstlük insanı hiçbir yere götürmezdi, hele bu yasa ve düzen tipleri 
arasında. Yanımdaki koltuğun üzerinde duran polis raporuna baktım. Öfkemin geçmesini 
bekledikten sonra kâğıtları aldım. 
Bibianna polise verdiği ifadeye göre Valdesto Caddesi'nde saatte otuz mil hızla giderken önüne 
çıkan bir kediyi ezmemek için frene basmak zorunda kalmıştı. Otomobili yana savrulmuş ve park 
etmiş bir otomobile bindirmişti. Görgü tanığı 'yoktu. Olay yerine gelen ambulans ekibi yüzeysel 
yaralar ve çizikler için ilk yardım girişiminde bulunduktan sonra kadın sırt ve boynundaki ağrılardan 
şikayet edince röntgen muayenesi için St. Terry acil servisine kaldırmışlardı. Hastane fatura 
servisinde işe yarar bir adres olup olmadığını merak ettim. Kadına çarptığı otomobilin sahibini 
temsilen ikinci bir sigorta şirketi daha olmalıydı ve öteki eksperin dosyasında bir şey bulunma 
olasılığı vardı. Bibianna mutlaka bir yerde oturuyordu ve ben de onu bulmakta kararlıydım. Büroya 
döndüm, gerekli telefonları ettim ve hiçbir şey elde edemedim. Yan odadaki Mary Baflower'e 
telefon açıp durumu anlattım ve hâlâ işin üzerinde olduğunu bildirdim. 
Saat ikiyi çeyrek geçe artık iyice içerlemiş olarak o işi yana bırakıp diğer işlerimle uğraşmaya 
başladım. Bibianna Diaz'ın bir saplantı haline dönüşmesine izin veremeyeceğimi biliyordum. 
Gordon, Titus ensemde olduğu sürece bir şeyler yapmak zorundaydım. Ancak öteki işler üzerinde 
çalışıp kırtasiye işlerini tamamlarken bile olayın beni çektiğini hissediyordum. Beni rahatsız eden 
bir şey vardı. Bir dosyayı başka bir ekspere vermek önemli bir şey değildi ama Parnell ölmüştü ve 
bu. çok büyük bir fark yaratmaktaydı. 
Ertesi sabah duş yaptım, özel üniformamı giydim. 
4 
Bu takımı bir federal cezaevindeki büyük makinelerde çalışarak dikişi öğrenmiş eski bir sabıkalıya 
diktirmiştim. Pantolonum düz ve griydi, iki kenarda belimden bileğime kadar inen açık renk 
kumaştan bir şerit vardı. Aynı renk gömleğin kolunda "Güney California Hizmetleri" yazılı bir arma 
bulunuyordu. Polislik günlerinden kalma ayakkabılarım siyahtı ve ayaklarımı kaldıramayacağım 



kadar ağır görünüyorlardı. Elime bir not defteri ve bir de anahtarlık aldım mı herhangi bir şirketin 
memuru olabilirdim. Genelde ya su saatini okurum ya da gaz sızıntısı ararım; yani kimsenin 
güvenlik sistemlerini rahatsız etmeden evlerine girmemi sağlayan bir kıyafetti. Bugün koluma bir 
FTD arması yerleştirmiş ve en yakın çiçekçiden otuz altı dolarlık bir buket yaptırmıştım. Sonra bir 
geçmiş olsun kartı aldım, okunulmaz bir ad yazdım ve Bibianna'nın çalıştığı kuru temizleme 
firmasının telefonunu çevirdim. Bu kere bir kadın açtı. 
"Merhaba" dedim. "Firma sahibiyle konuşabilir miydim?" 
"Burası fabrikadır. Az önce öteki büroya gitmek için çıktı. Orasının numarasını ister misiniz?" 
"Lütfen." 
Kadın bana numarayı söyledi ben de sanki yazıyormuşum gibi tekrarladım, Ne yaptığımı 
görmüyordu ya. 
"Teşekkür ederim" dedim. Telefonu kapayıp otomobilime atladım. Çiçekler de yanımdaydı. 
Doğruca fabrikaya gittim. Önünde yeşil çimenlikli bir kaldırım uzanıyordu ve on beş dakikalık park 
ücretsizdi. Kapıyı kilitleyip içeri girdim. Bir süre tezgâh önünde bekledim, içerisi sabun, ıslak 
pamuklu, kimyasal madde ve buhar kokuyordu, Tezgâhın arkası şeffaf plastik torbalar içinde 
elbiselerden bir ormandı. Solumda elektronik bir ray sistemi asılı elbiseleri numarası basıldığında 
tezgâha getirmek için sürekli olarak taşıyordu. 
Sağda başüstündeki borulara asılı elbiseler ütülenme aşamasındaydı. Görüş alanımda çoğu 
Đspanyol asıllı olan on kadar kadın insanın ne işe yaradığını ancak tahmin edebileceği makinelerin 
önünde çalışıyorlardı. Bir radyo Đspanyolca bir istasyondan Linda Ronstadt şarkıları yaymaktaydı. 
Kadınlardan ikisi erkek gömleklerini usta ellerle önlerindeki makinelere geçirirken şarkı 
söylemekteydiler. Ütülerin ahenkli temposu, gömlek mala neleri, yükselen buhar bulutlarıyla 
mekân bir müzikal bir sahnesinden farksızdı. 
Şarkı söyleyen kadınlardan biri sonunda beni gördü. Makinesini bırakıp beklediğim tezgâhın önüne 
geldi. Üzerinde bir şortla kısa bir bluz vardı, yüzü yuvarlaktı, kaba kara saçları, ensesinde 
toplanmıştı. Bol sarı saten bluzun üzerinde yaldızlı pullar serpiştirilmişti. Bukete baktı. "Bana mı 
bu?" 
Bukete iliştirilmiş olan çiçekçinin kartına baktım. "Siz Bibianna Diaz mısınız?" 
"Hayır. O bu hafta izinli." 
"Hiç gelmeyecek mi yani?" 
Kadın başını salladı. "Bir kaza geçirdi... iki ay oldu ama sırtı hâlâ ağrıyormuş. Güçlükle yürüyor. 
Patron, gelme dedi. Bu tür davalarla uğraşmak istemiyor. Bir sevgilisi mi var yoksa?" 
Kartı çevirip ışığa tuttum. "Geçmiş olsun kartına benziyor. Ne yapacağım ben şimdi?" 
"Evine götürün" dedi. 
"Bana yalnızca, bu adresi verdiler. Ev adresini biliyor muydunuz?" 
"Hayır, ben hiç oraya gitmedim." Kadın öteki kadınlardan birine döndü. "Hey, Lupe. Bibianna 
nerede oturur?" 
Đkinci kadın başını salladı ama üçüncüsü söze karıştı. "Castano Caddesi'nde. Numarasını 
bilmiyorum ama önde kahverengi büyük bina var, onun arkasında. Küçük bir bungalov. Güzel bir 
yer. Huerto ve Arroyo sokakları arasında." 
Tezgâhtaki kadın bana döndü. "Sözünü ettiği bloku biliyor musunuz?" 
"Bulurum" dedim. "Teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldunuz." 
"Adım Graciela. Adama ondan bıkarsa beni aramasını söyle. Aynı mallar bende de var." 
Gülümsedim. "Söylerim." 
 
Bibianna'nın ikinci adresi rutubet içindeki bir binanın arkasında rutubetli görünüşlü küçük bir 
bungalovdu. Kentin epey yoksul bir kesimiydi. Evi geçerken gördüm, sonra blokun çevresini 
dolaşıp karşı kaldırıma park ettim. Oturup çevreye baktım sonra. Arsa uzun ve dardı, manolya ve 
çam ağaçlarının yüksek dalları altında kalmıştı. Ortalıkta bir tek çimen yoktu ve olan bitkiler de 
kesilme ihtiyacındaydı. Çatlak beton bir yol sağdaki arsaya uzanıyordu. Öndeki büyük evin 
pencerelerine perde yerine çiçekli basmadan çarşaflar asılmıştı. 
Evin önünde otomobil falan yoktu. Talep formuna göre 1978 Mazda hâlâ tamirdeydi ve diğer 
şeylerin yanı sıra sağ kapısı yenilenmişti. Yirmi dakika kadar bekledim ama herhangi bir hareket 
görmedim. Arka koltukta duran evrak çantamdan bu gibi durumlar için bulundurduğum sahte 
kimliklerden birini aldım. Hannah Moore adına düzenlenmiş benim resmimi taşıyan sürücü ehliyeti, 



Sosyal Sigorta kartı, Visa ve Chevron benzin kartları, Okumuş görünmesini istediğim için 'Hannah 
Moore'un bir de kütüphane kartı vardı. Askılı çantamı koltuğun altından çıkarttım, kartları 
pantolonumun arka cebine yerleştirdim. Sonra indim, arabayı kilitledim, karşıya geçip araba 
yolundan içeri girdim. 
Arazideki yüksek ağaçlar hiç de hoş olmayan bir serinlik verdiğinden kalın kazağımı ya da rüzgâr 
ceketimi giymiş olmayı istedim. Bibianna'nın kahverengi ahşaptan eski bungolavu, aç ağaç kurtlan 
için esaslı bir yiyecekti. Gacırdayan iki basamaklı geniş bir merdivenden hurdalığa dönmüş küçük 
bir verandaya çıktım. Sağ taraftaki kanatlı pencereye bir parça kırmızı bez asılıydı. Aradan baktım 
ama fazla bir şey göremedim. Đçersi sessizdi ve herhangi bir ışık görünmüyordu. Sokak kapısını 
tıklatırken çevreme bakındım. Kapının yanına madeni bir posta kutusu asılmıştı. Kutunun üzerinde 
postacının almasını bekleyen yedi tane adresli ve pullu zarf vardı. Kapıyı açan olmamıştı. Evin 
içinde oturulmadığını gösteren bir havası vardı ve bazı binalarda en kısa bir yaşanmamamışlık 
süresinde beliriveren o küf kokusunu duyabiliyordum. Kapıyı bir daha tıklattım ve sonu gelmeyen 
birkaç dakika daha bekledikten sonra evde kimsenin olmadığına karar verdim. 
Büyük eve baktıysam da, orada da ne bir yaşam belirtisi ne de pencerelerden bana bakan 
suçlayıcı yüzler vardı. Uzanıp parmaklarımı zarfların arasında dolaştırdım. Herhangi bir alarm zili 
çalmayınca hepsini alıp inceledim. Dördü faturaydı. Kadın telefon ve gaz şirketleriyle bir mağazaya 
borçluydu. Đki zarf Aetna Sigorta ile Allstate Sigorta'ya yazılmıştı ve gönderen olarak 'Lola Flores' 
gösterilmişti. Bu çok esaslı olabilir diye düşündüm. Sahtekârlar işi asla tadında bırakmazlardı. Bu, 
California Fidelity'nin de ötesine uzanan bir üçkâğıtçılığa benziyordu. Yedinci zarf Los Angeles'te 
birinin adresini taşıyordu. Onu aradan çektim, katlayıp pantolonumun arasından donumun içine 
soktum. Utanmalıydım. Bu bir federal suçtu -don işi değil, zarfı çalmak. Geri kalanını yine posta 
kutusunun üstüne bıraktım. Koşma içgüdümü bastırarak döndüm, ağır ağır yürüyerek sokağa 
çıktım, karşı kaldırım kenarında duran otomobilime bindim. 
Sağ kapıyı açtım, elimdeki not defterini çiçek buketinin yanına bırakıp kapıyı yine kilitledim. Sağ 
tarafta on ev ilerde Huerto ve Arroyo sokakları köşesinde bir market görüyordum. Bir telefon bulma 
umuduyla o yöne yürüdüm. Küçük market bir aile işletmesiydi, vitrinde el yazısıyla bira, sigara ve 
köpek maması ilanları vardı. Đçersi loştu ve tahta döşemede binanın yapıldığından beri herhalde 
hiç kalkmamış olan talaşlar serpilmişti. Raflar görebildiğim kadarıyla düzensiz bir şekilde 
doldurulmuştu. Ön tarafta bir meşrubat buzdolabı ile dondurulmuş sebze, meyve suyu ve 
dondurma dolu eski tip derin dondurucu vardı. Dükkân sahibi kadın belinde beyaz bir önlük, elinde 
yarısı içilmiş bir sigarayla ön tezgâhın ardındaydı. Altmış beş yaşında olmalıydı, saçları sarıydı, üst 
dudağındaki kırışıklıkları gerdirdiği yerde yara kabuğundan geniş bir bıyığı vardı: Yüzünün derisi 
gerilip kulaklarının arkasında toplanmış, gözlerine sürekli bir şaşkınlık ifadesi yerleşmişti. 
"Telefonunuz var mı?" 
Sigarasıyla işaret etti. "Deponun yanında." Bir santimlik külü önlüğünün önüne döküldü. 
Kutuya dört tane beş sentlik atıp Mary Bellflower'i aradım ve Bibianna Diaz'ın büyük zahmetlerle 
elde edilmiş adresini verdim. 
"Teşekkür ederim. Bu iyi oldu. Hazırladığım formları hemen gönderebilirim.artık. Büroya dönecek 
misin?" 
"Evet, birazdan gelirim. Biraz oyalanıp Bibianna'nın gelip gelmeyeceğini görmek istiyordum." 
"Eh, sonra uğra da, bundan sonra ne yapacağımızı konuşalım." 
"Gordon Titus döndü mü?" 
"Hayır. Belki de pes edip kaçmıştır." 
"Hiç sanmam." 
Telefonu kapayınca beşliklerden biri geri düştü. Talihli günümdeydim. Solumda eğik vitrinli bir et 
tezgâhı vardı. Üzerinde bir tabelada öğle spesiyalitesi ilan ediliyordu: fasulye, lahana salatası ve 
tri-tip sandviçi, hepsi 2.39 dolar. Koku başdöndürücüydü. Tri-tip bölgesel bir ettir, sığırın başka bir 
yerde duyulmamış bir parçasıdır. Yerel gazeteciler zaman zaman terimin nereden kaynaklandığını 
araştırmaya çalışırlar. Yazılarının resminde bütün biftekleri çizilmiş bir sığır görünür. Tri-tip genelde 
arka taraflarda bir yerdedir. Çoğunlukla kızartılır, dilimlenir ve salçayla ya sandviç içinde, ya da 
pide içinde servis yapılır. 
Kadının kocası yan odadan çıktı. Altmış yaşlarında, yumuşak bakışlı, iyi yüzlü bir adamdı. "Ne 
arzu etmiştiniz?" 
"Bir tri-tip alsam." 



Adam bana göz kırparak hiç konuşmadan sandviçi hazırladı. 
Sandviçle birlikte öndeki buzdolabından bir Diet Pepsi aldım ve borcumu ödedim. Otomobilimde, 
salçasını üniformama dökmemeye dikkat ederek yemeğimi keyifle yedim. Her an biraz daha 
ölgünleşen çiçekler içeriyi cenaze evi gibi kokutuyordu. Bibianna'nın evinin girişini tam iki saat 
gözetleyerek gözetleme Zen'imi mükemmelleştirdim. Pek çok özel detektiflik şirketlerinde çok 
sıkıcı bir iş olduğu için gözetlemeye diğer hizmetlerden daha fazla para alırlar. Ne bir hareket vardı 
ne de bir gelen giden. Evin ışıkları da yanmamıştı. Biraz daha gözetleyeceksem devriye polisini 
bulup durumu bildirmem gerektiğini düşündüm. Ayrıca başka bir otomobili ödünç alıp mahallede 
bulunmak için bir neden uydurmak da gerekiyordu. Postacı yaya gelip kutunun üstündeki zarfları 
aldı, kutuya bir tomar zarf bıraktı. Doğrusu kadına kimin yazdığını öğrenebilmek için çok şey 
verirdim ama talihimi fazla zorlamak istemiyordum. Kadın neredeydi? Sırtı o kadar ağrıyorsa nasıl 
oluyor da bütün gün dışardaydı? Belki de ortopediste gitmiş omurgalarını düzelttiriyordu. Saat üçte 
motoru çalıştırıp kente döndüm. 
California Fidelity bürolarına geldiğimde çiçekleri Darcy'ye verdim. Titus'la çatışmamdan söz 
etmeyecek kadar düşünceli bir kızdı. Üniformama bakarak, "Hava kuvvetlerine mi girdin?" diye 
sordu. 
"Böyle giyinmekten hoşlanıyorum." 
"O ayakkabılar kick-boks müsabakasında öldürücü darbe indirmek için herhalde" dedi. "Mary'ye 
gelmişsen yanında müşteri var." 
Mary, Mayıs'ta Jewel Cavaletto'nun emekli olması üzerine talep inceleme memurluğuna 
getirilmişti. Terfi etmeden önce Vera'nın masasında otururdu. Mary akıllı ama deneyimsizdi, yirmi 
dört yaşındaydı ve yerel güzellik müsabakasında ikinci gelmişti. Diaz talebinden işkillendiği için 
kendisini takdir etmiştim. Eğer uzun bir süre şirkette çalışacak olursa değerli bir eleman olabilirdi. 
Üç ay önce yerel Nissan acentesinde satıcı olarak çalışan biriyle evlenmişti ve Vera'nın evlilik 
planlarıyla yakından ilgileniyordu. Mary'nin düğün davetiyelerinden biri (pembe olan fonda bir 
çayırda papatyalar dalgalanıyordu) bakır bir çerçeveye geçirilmiş ve masası üzerine yerleştirilmişti. 
Vera talep formlarının altında o haftanın Cosmopolitan, dergisini bulundururken Mary etkisinin 
nişanlılıktan evliliğinin ilk yılına kadar uzandığı anlaşılan Gelin dergisini okumaktaydı. Mary bir kere 
bana divan usûlü tavuğu nasıl hazırladığımı sormuş ama Vera kendisine gerçekleri açıklamıştı. 
Şimdi bana o yeni evlilerin biz bekâr kalmaya azimli olanlar için sakladıkları acıma duygusuyla 
bakardı. 
Darcy ile bir iki dakika daha konuştuktan sonra Mary'nin çalıştığı yere doğru yürüdüm. Yolda bir iki 
eksperle selamlaştım. Titus'la çatışma haberim yayılmış olmalıydı ki, ünlü kişi durumuna 
yükselmiştim. Bu da benim hesabıma göre kovulana kadar, yani daha ancak bir gün sürecekti. 
Ben bölmesine vardığımda Mary'nin bir kadınla bir erkek olan müşterileri de çıkıyorlardı. Kadın 
otuz otuz beş yaşlarında, hafif punk stili boyalı saçlıydı, Gözlerine simsiyah boya çekilmiş, kirpikleri 
takmaydı. Desenli siyah çorapları ve sivri topuklu ayakkabıları üzerindeki tayyöre hiç de 
uymamıştı. Bölmeler arasındaki dar koridordan geçerken benden yana pek bakmadığından benim 
pek farkımda değil gibiydi. Arkadaşı kendisini çok daha rahat adımlarla izliyordu ve yürüyüşünde 
bile belirli bir küstahlık sergilemekteydi. Sanki bütün gün hiç çıkarmamış, gibi elleri ceplerindeydi; 
ancak onun kendini gayet sıkı frenlemekte olduğuna yemin edebilirdim. Kara saçları arkaya 
taranmıştı, çıkık elmacık kemikleri ve iri kara gözleri üzerinde kalın kaşları ve ağzının kenarlarına 
kadar inen bir bıyığı vardı. Boyu bir seksenden fazla olup spor ceketinin vatkaları geniş omuzlarını 
daha da abartmaktaydı. Bir televizyon programındaki kötü adamın kötü arkadaşına benziyordu. 
Önüme gelince yana kaçmaya çalıştı ama bana da çarpıverdi. Özür dilercesine kolumu tutu, "özür 
dilerim" diye mırıldanarak yürümeye devam etti. Kara saçlarını bastırmak için kullandığı 
şampuanın kokusunu duydum. Mary'nin bölmesine girerken dönüp arkalarından baktım. 
Mary masası başında değildi, ama yarım dakika sonra gözleri elindeki ağzına kadar dolu karton 
bardakta olduğu halde göründü. Üzerinde kolları sıvanmış kırmızı bir kaşmir kazak' vardı. Teni 
sağlıkla parıldıyordu. Renkleri dergideki reklamlardan çıkmış gibiydi. "Đşte geldim" dedi. Sonra 
şaşkınlıkla yüzüme baktı. "Gittiler mi? Az önce burada olan çift yani?" 
"Şu tarafa gittiler. Yarım saniye farkla kaçırdın." 
Mary koridora baktı ama çiftten eser yoktu. "Çok garip" dedi. "Kadın kendini iyi hissetmediğini 
söyledi, ben de gidip su getirdim." 
"Bence gayet iyi görünüyordu." 



Mary su bardağını masasına bırakırken dudaklarını büzdü. "Keşke biraz daha kalsalardı. Onlarla 
konuşacağını umuyordum?" 
"Ne hakkında?" 
Başını salladı. "Sigorta Suçları Önleme Enstitüsü'nden geliyorlardı. En azından kadın oradandı. 
Adam da California Sigorta Dairesi'nin özel ajanıymış." Kadının kartvizitini verdi. 
"O adam mı? Emin misin?" 
"Geçen ay işe girmiş. Kadın' onu dolaştırıp işi öğretiyormuş." 
"Tam bir gangstere benziyordu." 
Mary sanki ben söyleyince adamın görünüşünden her nasılsa sorumluymuş gibi huzursuzca güldü. 
"Öyleydi, değil mi? O spor ceket yüzünden sanırım. Peter'i öyle bir ceketle asla insan içine 
çıkarmam. Otursana. Bibianna Diaz'la konuştun mu? Onun dosyasını da nereye soktum?" Oturup 
masası üzerindeki dolgun dosyalan karıştırmaya başladı. 
"Hayır. Hâlâ eve dönmedi. Bir daha oraya gittiğimde yanıma fotoğraf makinemi alacağım. Belki de 
bahçesinde jimnastik yaparken bir iki poz çekebilirim." 'Lola Flores' ve diğer iki sigorta şirketi 
olayını anlattım. "Bibianna'nın Lola Flores adıyla ikinci bir sahtekârlık yaptığını tahmin ediyorum. 
Aynı anda kaç sigorta şirketinden tazminat talep ettiğini bilemem doğrusu." 
Mary buna çok kızmıştı. "Kulaklarıma inanamıyorum. O şirketlere hemen durumu haber vereyim." 
"Kadınla olan işlerinde belge elde etmelerini söyle. Enstitüye dosyaları gönderdiğimizde onlar da 
gönderirler böylece, etkisi daha büyük olur." 
Aklım hâlâ az önce oradan çıkan çifte takılmıştı. Kadının kartına baktım. SSÖE logosu gerçekti. 
Karta göre kadın Los Angeles bürosundan Karen Hedgepath'tı. Ancak sorun kadının o güne kadar 
rastladığım SSÖE müfettişlerinden hiçbirine benzememiş olmasıydı. Bunlar çoğunlukla kravatlı, 
beyaz gömlekli, koyu renk takım elbiseli kişiler olurlardı. Bu kadınsa sivil giyimli bir rock yıldızına 
benziyordu. Bölge müdürünün öyle punk saçlarına ve sivri topuklu ayakkabılara izin vereceğini hiç 
sanmıyordum. 
"Đşte" diyen Mary tomarın ortasından bir dosya çekti. Dosyanın üzerinde 'Diaz' yazıyordu ve 
yazdırdığım yeni adresi bir kıstırgaçla üzerine tutturulmuştu. Dosyadan geldiği zarfla birlikte bir 
fatura çıkardı. "Yeni faturalar geldi. Kadın bir ortopediste gitmiş anlaşılan." 
Mary faturayı delip dosyaya yerleştirdi. "Aslında deminkiler Bibianna için gelmişlerdi. O yüzden 
seninle konuşmalarını istiyordum. SSÖE buraya taşındığını haber almış sanırım. Geçen yıl Santa 
Monica'da bir iki sahtekârlık yapmış, izini bulmayı umuyorlardı." 
"Bu iyi işte, Sigorta sahtekârlığı mı?" 
"Açıkça söylemediler ama sigortayla ilişkili bir şey olmalı, değil mi?" 
Durumu bir an düşündüm; bir SSÖE elemanı neden başka bir kurumda çalışan birine 'işi 
öğretiyordu'? SSÖE ile Sigorta Dairesi işbirliği yapmaz değillerdi, ancak Sigorta Suçlarını Önleme 
Enstitüsü bir asayiş kurumu değildi. Ve müfettişler neden buraya kadar gelsinlerdi? Bir buçuk saat 
araba sürecek yerde neden CF'ye bir telefon etmemişlerdi? Bunun hiçbir anlamı yoktu. Eğer yalan 
söylememişlerse? Kurşunkalemle yazdığı notu göstererek, "Onlara bu adresi verdin mi?" diye 
sordum. 
"Onlara hiçbir şey vermedim. Sen gittiklerini söylediğinde onun için o kadar şaşırdım. Yalnızca 
bize yapılan bir talebi incelemeye aldığımızı söylemiştim. Neden sordun?" 
"Sen su almaya gittiğinde adresi görmüş olabilirler. Bütün yapacakları dosyaları şöyle bir 
aralamaktı." 
"Haydi canım sen de. Böyle bir şeyi neye yapsınlar ki?" 
"Kimbilir? Dedikleri kişiler olduklarını umalım." 
Mary sanki Bağlılık Yemini'ni edecekmiş gibi elini göğsüne bastırdı. "O da ne demek oluyor?" 
"Bu işleri bilirsin. Üzerinde herhangi bir şey yazılı bir kartvizit vermek büyük bir iş değildir. Bunu 
ben bile yaparım." 
Mary hakarete uğramış gibi bir tavır takındı. "Ver onu bana!" deyip kadının kartvizitini alıp sertçe 
masaya attı, Telefonu açıp numarayı çevirdi sonra. "Eğer söylediği kişi değilse kendimi öldürürüm" 
dedi. Bir an dinledi, yüz ifadesi birden değişiverdi. Canlı bir ördeği öğüten çöp makinası gibi sesler 
gelen almacı kulağından uzaklaştırdı. 
"Belki de yanlış çevirdin" dedim. 
"Tanrım, bu kadar belli bir oyuna nasıl geldim? Kadının kimliğini araştırmak aklıma bile gelmemişti. 
Nasıl da bu kadar aptal olabildim?" 



"Kendini o kadar da suçlama" dedim. "Bu işte bu kadar yıl geçirdikten sonra ben bile hâlâ 
aldatılıyorum. Güvenmek insanın doğasında olan bir şeydir. Hele sen kendin dürüstsen. Ben 
dürüst değilim, ama ne demek istediğini anlıyorum." 
"Sence ne yapmak istiyorlardı?" 
"Hiç bilemem. Bibianna'yı ve sahtekârlık yapma eğiliminde olduğunu bildikleri anlaşılıyor. Önemli 
olan bizi nasıl buldular? Santa Teresa'da yüzlerce sigorta acentalığı olmalı. Neden CF?" 
"Korkunç bir şey bu. Ondan ne istiyorlar acaba?" Mary'nin yüzü pembeleşmişti. 
"Hoş bir şey değildi herhalde, yoksa hileye kaçmazlardı." "Şimdi ne yapacağız?" 
"Neler olup bittiğini anlamadan yapabilecek bir şey yok. Sen SSÖE'nin gerçek numarasını arayıp 
kadın hakkında araştırma yapıp yapmadıklarını öğren. Bu arada ben de onu bulmaya çalışayım." 
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Eve giderek üniformamı çıkardım. Sahte kimliği üniformanın pantolonundan blucinin cebine 
aktardım, blucinle balıkçı yaka kazağımı giydim, spor çorabımla ayakkabılarımı da giydikten sonra 
Bibianna'nın evine döndüm. 
Mary Bellflower'in saflığının Bayan Diaz'ı bir tehlikeye atmadığını umuyordum. Evin önünde 
herhangi bir otomobil de yoktu, CF şirketinde gördüğüm çift de. Adresi öğrenip buraya gelmişler 
miydi? Benden yarım saat ilerde olduklarına göre şu anda evde olabilirlerdi ya da gelip gitmişlerdi 
bile. Eğer Bibianna'nın adresini alabilecek kadar çabuk davranmışlarsa. Sokaktan birkaç araba 
geçti ama içlerinde dışarı bakan tanıdık bir yüz seçemedim. O gün ikinci kere olarak 
otomobilimden indim, kapımı kilitleyerek Bibianna'nın bungalovuna giden araba yoluna girdim. 
Saat dört otuz beşti ve şimdi evde ışık vardı. Yaklaşırken zeytinyağında kızaran soğan ve 
sarmısak kokusu geldi burnuma. Geniş merdiveni çıktım. Bu kere içerden televizyon sesi 
geliyordu. 
Tıklattığım kapı çok geçmeden yirmi beş yaşlarında Đspanyol asıllı bir kadın tarafından açıldı. 
Kadın çıplak ayaklıydı, üzerinde kırmızı saten bir sabahlık vardı. Ufak tefekti, pürüzsüz esmer bir 
teni, kalp biçimli yüzü ve iri gözleri vardı. Saçlarını yaparken yakalamışım gibi ağzında iki firkete 
duruyordu. Kara saçları bir şal gibi ensesinden aşağı sarkmaktaydı. Kadın saçlarını topladı, bir 
düğüm yapıp iki firketeyle tutturdu. 
"Evet?" 
Omzunun üzerinden arkasını görebilmek için parmaklanma ucunda yükselmek isterdim. Bungalov 
bir tek oda olup açık kapıdan giren havayla sallanan parlak renkli bezlerle bölümlere ayrılmıştı. 
Canlı bir yeşil, oturma odasını mutfaktan ayırıyor, elektrik mavisi bir kumaş da pirinç bir karyolayı 
gözlerden saklıyordu. 
Doğrusu orada bulunmam için bir mazeret uydurmadığım çok geç aklıma geldi. Neyse ki, yalanı iyi 
becerirdim. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim" dedim. "Buralarda bir daire arıyordum, biri sizin 
belki de çıkacağınızı söyledi. 
Bakışı dikkatli, sesi sertti. "Kim?" 
"Hatırlamıyorum. Komşularınızdan biri herhalde. Günlerdir kapı kapı dolaşıyorum." 
"Neden buralarda oturmak istiyorsunuz ki? Bunaltıcı bir yer burası." 
"Çalıştığım yere yakın" dedim nerede çalıştığımı sormaması için dua ederek. Garsonluk yaptığımı 
söyleyecektim ama oralardaki bir lokantayı da hatırlamıyordum ki. 
Yüzüme baktı. "Aslında bir iki haftaya kadar çıkmayı düşünüyorum" dedi. "Yakında beklediğim bir 
para var da." 
"Çok iyi. Sizi ara sıra arayabilir miyim?" 
Omuzlarını silkti. "Elbette. Gösterirdim ama çok dağınık. Zaten tek odadır. Tek başınaysanız idare 
eder. Mobilyanız var mı?" 
 
"Eh, bir iki parça." 
"Malsahibi o konuda anlayışlıdır. Zaten çıkarken buradakilerin çoğunu bırakacağım. Bir yatağa 
ihtiyacınız olacak ama." 
"Yatağım var" dedim. "Acaba kaleminiz var mıydı? Adınızı ve telefon numaranızı yazayım da, sizi 
bir iki hafta sonra bir rahatsız ederim." 
"Bir dakika" dedi. Kapıyı kapadı. Az sonra bir kalem ve bir parça kâğıtla döndü. Yüzüne bakarak 
bekledim. 
Yazdıklarımı görebilmek için başını eğdi. "Diaz. Bibianna, iki 'n' ile." 



"Teşekkür ederim." 
Bibianna'yı bırakıp eve dönünce posta kutusundan çaldığım mektubu inceleme fırsatını buldum. 
Gina Diaz diye California'da Culver City'de birine yazılmıştı. Adı ve adresi not ettim. Bibianna'nın 
annesi ya da ablası olacaktı. Çekmecemden mat kâğıdı otuz ile altmış saniye süreyle şeffafa 
çeviren kimyasal maddenin bulunduğu bir sprey çıkardım. Bunu bir zarfın üzerine sıktınız mı, 
buharda kapağını açmadan içindekileri okuyabilirdiniz. Kutu üzerindeki uyarıda Birleşik 
Devletler'de yazılı haberleşmelere müdahalenin beş yıl hapis ya da 2000 dolarlık cezası olduğu 
belirtiliyordu. Bu gibi şeyler yaparken yakalanma olasılığına karşılık bankada bir tasarruf hesabı 
açtırmalıydım artık. 
Đlacı zarfın üzerine püskürttüm, sonra ışığa tuttum. Notta "Merhaba, anne. Ben iyiyim. Paralar 
yakında gelecek. Lütfen Raymond'a benden haber aldığını söyleme. Sevgiler, B." yazıyordu. 
Zarfın üzerinde hiçbir iz, leke ve koku kalmadan yeniden inatlaştığını gördüm. Sonra hemen 
sokağa çıkarak yarınki postada alınması için benim posta kutuma koydum. Eve dönünce Mary 
Bellflower'i aradım. O da paydos etmek üzereydi. "SSÖE'den bir haber aldın mı?" 
"Hayır. Hâlâ yanıt vermelerini bekliyorum." 
"Haber gelince bana da bildir" dedim. 
"Peki." 
Ocağa kahveyi sürüp yukarı çıktım. Üstümü yine değiştirdim. Bu kere siyah bir dar bluz, dizlerime 
kadar inen dar siyah pantolon, kenarları dantelli kısa beyaz çorap ve alçak topuklu siyah ayakkabı 
giydim. Saçlarımı arkamda toplayıp bir lastikli tutturunca havaya çevrilmiş fıskiyeye döndüm. Biraz 
beceriksizce olsa da gözlerime far çektim, maskara sürdüm, yanaklarımı allıklayıp dudaklarımı 
boyadım, kulaklarıma aklı başında kimsenin yakut sanmayacağı irilikte kırmızı taşlı küpeler taktım. 
Sona da vücudumun üst kısmına ucuz bir koku sıktım, Banyo aynasında kendime baktım, Sonra 
yana döndüm, omzumun birini kaldırdım, dudaklarımı büzdüm ve omzumun üzerinden bir daha 
baktım. Vamp bir kadın... tam bir fahişe. Doğrusu bu görüntüye erişmeyi başaracağımı hiç 
sanmamıştım. 
Sonra aşağı mutfağa indim, bir peynirli zeytinli sandviç yaptım, bir elma ve bir iki krikkrak alıp 
hepsini bir sefertasına doldurdum, bir termos sıcak kahveyle bir de Dick Francis romanı aldım. 
Siyah deri ceketimi sırtıma geçirdim, sahte 'Hannah Moore' kimliğimi pantolomun cebine 
yerleştirerek dışarı çıktım. Bibianna'nın evinden birkaç kapı aşağıda park ettim. Otomobilimden 
inip tekrar minimarkete telefon etmeye gittim. Et bölmesi kapanmıştı ve adam raflara mal 
yerleştiriyordu. 
Đki beşlik atıp Bibianna'nın numarasını çevirdim, iki çalıştan sonra telefon açılınca parmaklarımla 
burnumu sıkıştırıp Mame'i istedim. Sesim televizyonda antihistaminik ilaç reklamlarındaki üşütmüş 
kadın gibi çıkıyordu. 
"Kim?" 
"Mame." 
"Yanlış numara." 
"Özür dilerim" diyerek arabaya döndüm. 
Oturduğum yerden yolun ağzını, büyük evi ve bahçenin bir kısmını görüyordum ama arkada olan 
Bibianna'nın bungalovunu göremiyordum. Ancak tahminime göre evinden çıktığı takdirde ön tarafa 
geçecekti ki, o zaman ben de yaya ya da otomobille onu izleyebilecektim. Dışarı çıkmaya niyeti 
olup olmadığı, çıktığı takdirde nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama bana huzursuz 
tiplerden biri olarak görünmüştü ve amacı köşedeki bakkaldan bira almak bile olsa dışarı çıkmak 
için bir mazeret uyduracağına inanıyordum. Radyoyu açarak beş buçuk haberlerini dinledim. 
Yağmur hakkında söylenenler giderek söylentinin ötesine çıkmaktaydı. Başımı camdan dışarı 
çıkarıp göğe baktım. Kararan bulutlardan bir tavan ani bir alacakaranlık yaratmıştı. Rüzgâr giderek 
artıyor, sokakta kuru palmiye yaprakları uçuşuyordu. Bibianna Diaz'ı gözetlemek yerine evime girip 
kapımı kilitlemek isterdim, istasyon istasyon dolaşarak hepsi de aynı gibi gelen bir sürü şarkı 
dinledim. Bir gözüm yolda, bir gözüm kitabımdaydı ama hava öyle çabuk karardı ki fazla 
okuyamadım. Sokak ışıkları yandı. Yemek saatinde mahalle hareketlendi, ev ışıkları birer ikişer 
yanmaya, insanlar işlerinden eve dönmeye başladılar. 
Tek araçlı gözetleme, herhangi bir özel detektifin en az verimli tekniğidir. Göze batmamak için 
konuyla aranızda oyla çok mesafe bırakırsınız ki, görsel bağlantı çok azdır. Bibianna bir otomobile 
bindiği takdirde doğru yönde olmam şansı ancak yüzde elliydi. Eğer yanlış hesap etmişsem 



saatlerim boşa geçmiş demekti. Bir mahalle arasında ani bir U dönüşü hemen göze batar ve 
izlemek istediğiniz aracın sürücüsünün dikkatini çeker.; Đki araçlı gözetlemelerde hiç olmazsa yer 
değiştirebilirsiniz ve fazla kuşku uyandırmazsınız. Ne yazık ki, bu işte dışardan yardım isteme 
yetkim yoktu. Gordon Titus beni yokluğumda kovmuş bile olabilirdi. Biraz avans istemek için uygun 
zaman değildi. "Sahtekârlık yoluyla hırsızlık" yasaları altında başarılı bir dava, için iyi belgelenmiş 
bir iddianame çok önemlidir. CF dosyaların Sigorta Suçlarını Önleme Enstitüsü'ne göndermeden 
önce sahte beyan, dolandırıcılık yapma niyetini belirten deliller isterdi. Eğer Bibianna, Aetna ve 
Allstate'i de dolandırıyorsa herhalde bağlantıları sağlamak için bir elyazısı uzmanı ve gönderdiği 
talep formlarındaki parmak izlerinin incelenmesi de gerekecekti. Pek çok diğer suçta olduğu gibi 
dolandırıcılıkta da failin işi bizim işimizden kat kat kolaydı. 
Saat beşi yirmi geçe can sıkıntımı geçirmek için sandaviçimle iki kraker yedim. Hava artık iyice 
kararmıştı ve yeri bile ıslatmayacak kadar hafif bir çisenti başlamıştı. Otomobilimi ısıtmak için 
motoru bir süre çalıştırdım. Yakındaki bir apartmana bir pizza getirildi. Yanımdan geçen erimiş 
mozzarella ve pepperoni kokusu neredeyse gözlerimi yaşartacaktı. Yaşlıca bir kadın köpeğiyle 
geçti. Otomobiller her iki yönde gidip geliyorlardı ama hiçbiri yavaşlamamıştı ve Bibianna'dan eser 
yoktu. 
Saat dokuzda koltukta iyice kaykılmış, dizlerimi direksiyona dayamıştım ve uyuklamamak için 
kendimi güç tutuyordum. CF bürosuna gelen çifte benzer kimseyi görmemiştim ve bundan sonra 
göreceğimi ummuyordum. Ya Bibianna Diaz’ın şimdi oturduğu yeri bilmiyorlardı ya da zaten 
kendisiyle ilk baştan fazla ilgilenmemişlerdi. Olayın arkasını getirmeyeceklerse neden izini 
kovaladıklarına da akıl erdiremiyordum. Belki de karşılarına çıkan bir şeyden ürkmüşlerdi. Belki de 
onlar da yakınlarda bir yerde bir otomobil içinde kadının görünmesini bekliyorlardı. 
Saat dokuz kırk beşte Bibianna birden yolun başında beliriverdi. Üzerinde yine kırmızılar vardı: 
Baldırlarına kadar inen daracık bir elbise. Siyah çoraplar ve kırmızı sivri topuklu ayakkabılar. O 
kadar ufak tefek biri için çok uzun ve çok biçimli bacakları vardı ve herhalde boyu bir elli iki falan 
olduğu halde çok daha uzun görünüyordu. Bir elini fermuarını kapatmadığı çatlak derili kahverengi 
meşin pilot ceketinin cebine sokmuştu. Öteki elinde tuttuğu gazeteyle saçlarını yağmurdan 
koruyordu. Yüzü bana dönük olarak sokağı tarıyordu ama gözlendiğinin farkında değildi. Beş 
dakika sonra geçen bir taksi kadının önünde durdu. Bibianna taksiye bindi. O kapıyı çekip arka 
koltuğa yerleşirken ben de Volkswagen'imin motorunu çalıştırıp ışıkları yaktım ve arkasından yola 
çıkışımın normal görüneceğini umarak gaza bastım. 
Kumsala paralel olan geniş Cabana Bulvarı'na doğru gidiyorduk. Buraları artık benim bildiğim 
yerlerdi, onun rıhtımdaki büyük restoran bara ya da State Caddesi'nin sonundaki daha kalitesiz 
barlardan birine gittiğini düşündüm. Đkinci tahminim doğru çıktı. Taksi, Et Dolabı adındaki epey 
külüstür bir barın önünde durdu. Polis barı reşit olmayanlara içki sattığı için iki kere kapatmış ve 
eski sahibi içki satış ruhsatını kaybetmişti. Bar satılmıştı ve şimdi yeni bir yönetimle tekrar 
açılmıştı. Barın önünden geçtim. Dikiz aynasından Bibianna'nın taksi ücretini verip barın girişine 
doğru yürüdüğünü gördüm. Sola saptım, blokun çevresini dolaşıp park yerine girdim ve VW'i duvar 
dibine park ettim. Kapıyı kilitlerken ayaklarımın altındaki zemin bardan gelen müzikle titreştiğini 
hissedebiliyordum. Son temiz havayı da içime çekip bara girdim. 
Kapının hemen içinde beş dolarlık giriş ücretini ödedim ve elimin üstüne mor bir damga basıldı. Et 
Dolabı, sanal amaçlar için inşa edilmiş ve sonra estetiğe fazla önem verilmeden ticari kullanıma 
çevrilmiş bir yere benziyordu. Mağarayı andıran salonun yeri çimentoydu, tavanın gölgeli 
yüksekliklerini madeni kirişler görünüyordu. Sağdaki duvarın önünde yedi sekiz metrelik bir bar 
uzanıyordu ve onun da önünde yüzleri daha çok postane duvarlarındaki arananlar ilanlarına 
yakışan bir kalabalık sıralanmıştı. Đçersi bira ve bayat sigara dumanı, yağda kızarmış mısır tortillası 
kokuyordu. Yan sokağa açılan kapıda da ara sıra esrarlı bir sigaranın kokusu girmekteydi. Bütün 
ışıklar maviydi. Ortaokul eşkıyasını andıran ve birinin garajında yapmaları daha uygun olan beş 
kişilik bir orkestra vardı. Elektronik ulumanın arasından seçilebildiği kadarıyla parçaların güftesi 
iğrençti. Dans pisti bir kenarı yedi sekiz metre olan ahşap bir platformdu, sıçrayan gövdeler ve terli 
yüzlerle doluydu. 
Burası bekârların avlanmaya geldikleri yerlerden biri değildi. Öyle genç iş adamları, lise öğrencileri, 
orta sınıf kolejliler falan yoktu. Burası motosikletçiler ve bir öğün için herkesle yatacak hamburger 
fahişelerinin buluşma yeriydi. Bar kavgalara ve bıçaklamalar normaldi ve üniformalı devriye polisler 
artık müşteri kabul edilecek derecede sık sık içerde dolaşırlardı. Bar eski biçim bir kadehte 



sunulan tekila ve 7-Up karışımı olan Slammer içkisiyle ünlüydü. Đçki servis yapılırken kadehin 
ağzına bez bir peçete konurdu ve kadeh sonra garsonun taşıdığı tahta, üzerine sertçe vurularak 
yerleştirilirdi. Bu darbenin şiddetiyle tekila ile 7-Up birbirlerine karışır ve müşterinin bunu bir 
yudumda içmesi beklenirdi. Genelde müşteri başına iki Slammer sınırdı. Đkiden sonra kadınların 
çoğunun otomobillere sürüklenerek götürülmeleri gerekirdi. Üçüncü kadehten sonra erkeklerde 
ahşap iskemleleri parçalama ya da yumruklarını camları indirme isteği belirirdi. 
Bara doğru yaklaşmaya çalışırken sürekli olarak "Lütfen" "Özür dilerim" ve "Đzin verir misiniz?" 
diyor ve arada sırada sahibi uğursuz bir elin kıçımı okşadığını hissediyordum. Boş bir yer bulunca 
geçici olarak sahipliğimi ilan ettim ve herkes gibi duvara yaslandım. Üzerindeki fosfor renklere 
boyanmış taytın sırtının kıçına kadar açık olduğu bir garson kadından bir bira istedim. Kadının 
memeleri su doldurulmuş balonlar gibi sallanıyordu. Oturacak yer olmadığından bir sütuna 
yaslanarak kalabalığa göz gezdirmeye başladım. 
Bibianna pistte, insanın kıvrandıran bir seks melodisine uyarak şaşırtıcı bir enerji ve zarafetle 
sallanıyordu. Erkeklerin gözleri onun her kıvırışını izler gibiydi. Mavi ışıklar esmer teni üzerinde 
öyle bir etki yaratıyordu ki, dekoltesinden fırlayan göğüsleri üzerindeki pürüzsüz oval yüzü bu 
dünyadan olmayan bir ışıltıyla parlamaktaydı. Dümdüz karnı, daracık kalçaları ve biçimli baldırları 
üzerinde gerilen elbisesi artık kırmızıdan çok mor gibiydi. Müzik sona erince kara saçlarını başının 
bir hareketiyle geriye attı ve arkasına bakmadan pisti terketti. Gözle görünür bir biçimde soluk 
soluğa kalmış olan partneri arkasından hayranlıkla baktı. 
Bibianna dolaşmaya başladı. Barda iyi tanındığı belliydi, bir dizi erkekle durup gülüştü. O zamana 
kadar göze çarpmamaya çalışan ben yollarımızın kesişeceğini anlayınca ileri çıktım. Ama boşuna. 
Bibianna bana erişemeden yolunu değiştirdi; onun tuvaletlerin bulunduğu kısa koridora doğru 
yöneldiğini farkettim. Ben de kalabalığı yararak geçerken duyacağım kaba sözleri göze alarak o 
yöne yollandım. 
Tuvalete vardığımda bölmelerden birine girmişti. Ben de sifon çekilip kapı açılana kadar aynada 
tepemdeki topuzla uğraştım durdum, Bibianna yanımdaki musluğa geldi ve aynaya baktı. Beni 
tanıdığını gördüm. "Hey" dedi. 
Boş boş baktım yüzüne. 
"Bu öğleden sonra benim evime gelen sen değil miydin?" 
Yüzüne dikkatle baktım ve aynı şaşkınlığı ben denedim. "Merhaba! Seni farketmemiştim. Ne 
rastlantı ama! Nasılsın?" 
"Đyiyim. Ev bulabildin mi?" 
Yüzümü buruşturdum. "Sayılmaz. Senden bir blok ilerde bir daire buldum ama seninki kadar güzel 
değil." 
Bibianna rujunu çıkardı. Alt dudağına sürdü, alt dudağını üst dudağına yapıştırıp boyayı bütün 
ağzına yaydı. Ben de onu taklit ederek bir iki küçük hareket yaptım. 
Ruju kapattı. "Daha önce buraya gelmiş miydin?" 
Omuzlarımı silktim. "Bir iki kere. Bu yeni yönetimden önce. Sinir bozucu bir şey, değil mi? Her 
kıpırdanışımda kıçı el atan insanlardan hiç hoşlanmıyorum doğrusu." 
Bir an yüzüme baktı. "Eh, alışmaya bağlı bir şey sanırım " dedi. "Bu beni hiç rahatsız etmez." 
Dikkatini yine kendisine yöneltti, aynaya uzanıp yüzü çevresindeki saçlarını düzeltti. Gözlerinde bir 
kusur var mı diye baktıktan sonra bana döndü. "Umarım kusura bakmazsın, ama o saçlarla o 
kıyafet hiç de uyumlu değil." 
"Ya?" dedim. Bir umutsuzluk dalgasıyla kendime baktım. Bende böyle yorumları davet eden ne 
vardı ki? Ben kendimi esaslı bir özel detektif görürken, başkaları beni ana bakımına ihtiyaç 
gösteren bir çocuk gibi görürdü. 
"Bir tavsiyede bulunabilir miyim?" dedi. 
"Elbette." 
Bibianna saçımdaki lastik bandı bir çırpıda çıkardı. Çantasından çıkardığı bir saç şampuanı 
şişesinden birazını avuçlara arasına boşaltıp saçlarıma sürdü. Kendimi tuvaleti yapılan bir köpek 
gibi hissediyordum ama sonuçtan hoşlanmıştım. Saçlarım şimdi hafif buklelenmiş gibiydi, ikimiz 
birden aynaya baktık. 
Bibianna karar verircesine ağzını büzdü. "Şimdi daha iyi oldu" dedi. "Bir eşarbın var mı?" 
Başımı salladım. 



"Bende ne var bir bakayım" dedi. Çantasını karıştırırken bir esrarlı sigaraya rastladı. "Bir tane ister 
misin?" 
Başımı salladım. "Ben gelmeden park yerinde çektim kafayı" dedim. 
Sigarayı fazla ısrar etmeden kaldırıp epey büyükçe olan çantasını karıştırmaya devam etti. "Hah. 
Bu nasıl?" Limon yeşili bir ipek parçası çıkardı, ama sonra yüzünü buruşturdu. "Olmaz. Rengi sana 
uymaz. Küpeleri çıkart. Öylesi sana daha yakışır." 
Kadınlar böyle şeyleri nasıl bilirdi? Daha da önemlisi, ben neden bilmiyordum? Parlak küpeleri 
çıkartarak rahatlayan kulaklarımı ovuşturdum. 
Bu arada o, çantasından pembe bir eşarp çıkarmıştı. Đpekli parçasını yüzümün yakında tutup baktı. 
Yüzümü silmek için tükürükleyeceğini sandım ama garip bir düğüm atıp kumaşı boynuma sardı. 
Rengim birden düzelmiş gibiydi, 
"Çok esaslı oldu" dedim. "Şimdi ne yapacağız?" 
"Sen benimle gel" dedi. "Bu beyinsizlerin en berbatlarını senden uzak tutarım ben." 
6 
Acemi askerin savaşa gitmesi gibi kadının ardından yürüdüm. Erkek gözleri bizi tepeden tırnağa 
kadar izliyor, bizleri memelerimizin boyuna, sarkan kalçalarımıza ye elde edilebilirliğimize göre 
sınıflandırıyorlardı. Bibianna epey sözlü tacize, bir el hareketine ve pek hoşuna gittiği anlaşılan 
iğrenç tekliflere muhatap oldu. takdirlerini en yüksek sesle dile getirenlere hakaretler yağdırdı. Çok. 
rahat, çok iyi huyluydu, insana bulaşan sevimli bir gülüşü vardı. 
Müzik başlayınca yürürken dans etmeye, parmaklarını şaklatmaya, ara sıra da kalçalarını 
kıvırmaya başladı. Yüzden yüze baktığı için kimi aradığını merak ettim. Bunu öğrenmem fazla 
uzun sürmedi. Hareketliliği bir derece daha arttı, sanki elektrik kesintisinden önce cereyanın birden 
artışı gibi. Vücudu elle tutulabilecek bir ısı yayıyordu sanki. 
"Sen buralarda oyalan, ben şimdi gelirim" dedi. 
Barın önündeki aygır grubundan sarışın biri de o ani ayrılmıştı. Kıvırcık saçlı, tel çerçeveli gözlüklü, 
bıyıklı, gülümseyen bir adam. Bir zanlıyı gördüğünde karakteristik noktalarını aklından geçiren 
devriye polisi gibiydim. Adamı tanıyordum. Orta boylu, geniş omuzlu, dar kalçalıydı, üzerinde 
blucin ve gelişmiş pazularını ortaya çıkaran kısa kollu daracık siyah bir gömlek vardı. Tate. Çılgın 
Jimmy. Onu görmeyeli kaç yıl olmuştu? Adam Bibianna'ya sanki kendi malıymış gibi baktı. 
Başparmaklarını kemer halkalarına geçirdiği için elleri pantolonun önündeki çıkıntıyı çevreliyor 
gibiydi. Onun daha şimdiden sözsüz bir aşk oyunuyla Bibianna'ya doğru yürüdüğünü gördüm. 
Benden başka onları farkeden yok gibiydi. Karşı taraflardan piste girdiler ve sanki bir koreografiye 
uyuyorlarmış gibi tam ortada buluştular. Bu çiftleşme davranışıydı. 
O sırada bir masa boşaldı, ben iskemlelerden birine oturdum, birinin gelip de almaması için 
ötekinin arkasına da ceketimi geçirdim. Piste döndüğümde Bibianna'yı gözden kaybetmiştim. 
Ancak dans edenler arasına zaman zaman kırmızı elbisesini ve partnerinin yüzünü görebiliyordum. 
Adamı çok başka koşullar altında tanıyordum ve geçmişin şimdi içinde bulunduğu mekânla 
tutarsızlığını kafamda bir türlü bağdaştıramıyordum. O zaman saçları daha kısa ve bıyığı yeniydi, 
ama havası bundan farklı değildi. Jimmy Tate polisti -eğer söylentiler doğruysa, şimdi eski bir 
polis. Yollarımız ilk kez ilkokulda kesişmişti, beşinci sınıfta yarım yıl süreyle çok iyi arkadaştık. 
Dillerimizi birbirine değdirerek dostluk anlaşmamızı mühürlemiştik. Anababasına ne olduğunu 
bilmiyorum ama bütün yaşamı boyunca evlatlık olarak başkasının evlerinde yaşamış ve bunlardan 
ikisinden de kovulmuştu. Sekiz yaşındayken 'ıslah olmaz' diye nitelendirilmiş bir çocuktu; asiydi, 
sık sık kavga eder, burnunun kanamadığı gün olmazdı. Okulu sürekli asardı, o zamanlar ben de 
aynı şeyi yaptığımdan garip bir çift oluşturuyorduk. Ben pek çok bakımdan çekingen bir çocuk 
olmama rağmen anababamı beş yaşında kaybetmiş olmaktan doğan vahşi bir yana da sahiptim. 
Benim isyanım korkudan, Jimmy'ninki öfkeden kaynaklanıyordu ama sonuç aynıydı. Onun meydan 
okuması altında ıstırap ve iyilik^ görebiliyordum. Onu o çocukluk halimle sevmiş bile olabilirdim. 
Tanıştığımızda ben on bir, o on iki yaşındaydı, kendini denetlemesini bilemeyen şaşkın bir oğlandı. 
Birkaç kere benim yardımıma koşmuş, sümüklü bir beşinci sınıf oğlanını bir güze! pataklamıştı. 
Okuldan özgürlüğün başdönmesi içinde kaçışlarımızı ve bu özgürlüğün çok kısa süreli olacağını 
bildiğimizi hâlâ hatırlıyordum. Beni sigaraya o alıştırmış, Coca Cola ve aspirinle kafayı nasıl 
bulacağımı göstermeye çalışmış, oğlanlarla kızlar arasındaki farkı göstermişti. Bütün oğlanların 
bacakları arasında yanlış yere konulmuş bir parmağa benzeyen şeyleri olduğunu anladığımda 
nasıl bir neşe ve acıma karışımı duyduğumu hatır-"yorum. Jimmy'nin üvey annesi sonunda onun 



idaresi mümkün olmayan bir çocuk olduğunu iddia ederek o günlerde istenmeye çocuklar nereye 
gönderilirse oraya göndermişti. 
Jimmy'yi bir daha sekiz yıl görmedim ve polis akademisinde ilk günümde karşıma çıkınca çok 
şaşırdım. O zaman artık sertliği neredeyse çılgınlığa yaklaşmıştı. Gece sabahlara kadar dolaşıp 
içiyordu. Polis akademisine nasıl kabul edildiğini bilemiyorum. Adaylar psikolojik bir 
değerlendirmeden geçirirleri uyumsuzlar ile dengesizler hemen ayıklanırlar. Sınavları yapanların 
kurnazlıklarını altetmeyi bilmişti sanırım ya da kişisel kusurları bu tür incelemelerde ortaya 
çıkmayan o nadir insanlardan biriydi. Akademide notları genelde sınırdaydı ama hiç sınıfta 
kalmamış, rekabetçi doğası kendisinin dışarda kalmasına izin vermemişti. Sonunda bizlerle birlikte 
mezun olmayı başardı ama her zaman da bir felaketin eşiğindeydi. Ben o sıralarda onun ünüyle 
lekelenmek istemeyecek kadar mesleğime düşkün olduğumdan ondan uzak durmuştum. 
Jimmy benimle aynı zaman Santa Teresa Emniyet Müdürlüğü'ne iş için başvurmuş ama kabul 
edilmemişti. Sonra izini kaybetmiş, bir süre sonra da Los Angeles Şeriflik Bürosu'na girdiğini 
duymuştum. Çok geçmeden yaptıklarının haberleri gelmeye başlamıştı. Mesai saatleri dışında 
barlarda laf dönüp dolaşır Jimmy Tate'in yaptığı çılgınlıklara gelirdi. Sıkıntılı bir durumda yanında 
olmasını isteyeceğin bir memurdu. Korkusuzdu, tehlikeye kulak aşmazdı. Kötü'lerle sidik yarışında 
en öndeydi. Saldırganlığı çevresinde bir güç alanı, koruyucu bir kalkan yaratıyordu sanki. 
Başka polisler bana onu ateş altındayken gördükleri anlatmışlardı: "Onlar" yani banka 
soyguncuları, uyuşturucu satıcıları, gangsterler, biz asayiş güçlerine savaş açan bütün o çılgınlar 
kadar tehlikeliydi o da. Ama ne yazık ki bu vahşiliği birkaç kere çizgi dışına itmişti. Daha sonra 
üzerinde konuşamayacağın, hayatını kurtarmış ve kendisine borçlu olduğunda görmemiş gibi 
davranacağın şeyler yaptığını duyuyordum. Tanınmış sabıkalıların eylemlerini izlemek için bir 
araya getirilmiş özel bir soruşturma ekibine alınmıştı. Altı ay sonra birtakım kuşkulu koşullar 
sonunda ekip dağıtılmıştı. Jimmy Tate'in de aralarında olduğu on iki memur açığa alınmışlardı. 
Daha sonra polis komisyonunun incelemesi ardından hepsi görevlerine döndürülmüşse de, büyük 
bir şeyin patlak yermesi ancak bir zaman sorunuydu. 
Đki yıl önce adına LA Times'da rastlamıştım. Uyuşturucu birimine verilmiş ve altı memurla birlikte 
emniyet müdürlüğünü sarsan bir para skandalı nedeniyle mahkemeye verilmişti. Altı kişiden biri 
yargılanmadan önce intihar etmişti. Gazeteyi ondan sonra ara sıra izledimse de, davanın 
sonucunu öğrenememiştim Onun suçlu olmasına hiç şaşmazdım. Gözünü budaktan sakınmayan 
ve kendi kendini mahveden biriydi ama her ne kadar garip gibi görünecekse de, bir kardeşim 
olsaydı Jimmy Tate'in eşi olması isterdim, Ahlakı ve davranışları için değil de, sadakati ve ayakta 
kalma kararlılığı için, Kurbanların yaşamlarında çektikleri acı ve ıstırap göze alınmaksızın 
suçluların haklarına dindarcasına kaygı duyan bir toplumda yaşıyoruz. Jimmy Tate baştayken 
inanın bana adalet yerini bulmaktaydı. Teknik noktalara fazla önem verilmezdi. 
Bibianna ile pistten indiler. Orkestra dinlenmeye çekildiğinden gürültü düzeyi sanki kulaklarım 
aniden sağırlaşmış gibi düşüverdi. Her an beni görmesini ve gözlerinde tanıdığının belirmesini 
bekleyerek Jimmy'ye bakıyordum. Đkisi masaya oturdular. Bibianna bir eliyle saçlarını kaldırıp 
diğeriyle ensesini havalandırdı. Soluk soluğa kalmıştı, gülüyordu, yanakları kıpkırmızı, saç dipleri 
terliydi. "Đşte evime bakmaya gelen kadın bu" diyerek beni gösterdi. "Adın neydi senin?" 
Jimmy'nin bakışları onun yüzünden benimkine çevrilirken yüzünde kibar bir gülümseme vardı. 
"Merhaba, Jimmy. Adım Hannah Moore. Beni hatırladın mı?" 
Hatırladığı görülüyordu ve yüzündeki bakıştan gerçek adımı da unutmadığı anlaşılmaktaydı. Şimdi 
ne iş yapıyor olursa olsun, benim bu davranışımı açıklamayacak kadar iyi polis eğitimi almıştı. 
Elimi alırken gülümsedi, bana da Bibianna'ya gösterdiği o alçak voltajlı cinselliği yöneltti. Elimi 
kaldırıp öptü. "Nasılsın, yavru?" dedi. "Yıllar oldu." 
"Siz birbirinizi tanıyor musunuz?" diye sordu Bibianna, Jimmy istemeye istemeye bıraktı elimi. 
"Đlkokulda okumuştuk" dedi. Benim önemli bulduğum o ilişkimiz için sevinçten yüzüm kızarmıştı. 
Akademi ve ondan sonrası yetişkinlik yıllarımızı ilgilendirirdi. Ötekisinin ise benim için her zaman 
önceliği olacak tılsımlı bir niteliği vardı. 
Jimmy pantolonun cebinden buruşuk bir banknot çıkartıp Bibianna'ya, "Canım sigara çekti, 
yavrum. Alır mıydın?" dedi. Bibianna bu işi bir lütuf olarak yaptığını belirtecek kadar duraksadı. 
Gülümsemesinde biraz da alay vardı ve bana bilmişçesine bakıyordu. Banknotu göğüsleri arasına 
sıkıştırdı ve tek kelime söylemeden yanımızdan uzaklaştı, Jimmy'nin bakışları kadının 
bacaklarından kalçalarına kadar yükseldi. Bibianna bir model ya da figüranın bilinçli salınımıyla 



yürüyordu ve yarattığı etkinin farkındaydı. Arkasına bakarak erkeğe yarım şımarıklık vaad belirten 
bir gülümsemeyle baktı. 
Đçimden bir kahkahanın yükseldiğini hissettim. "Sana burada rastladığıma inanamıyorum" dedim. 
"Bibianna'yı iyi tanır mısın?" 
Gülümsedi. "Bir yıl önce cadılar bayramı partisinde Los Angeles'te tanıştık. Orada bir iki kere 
görüştük, sonra burda rastladım." 
"Geri döndüğünü bilmiyordum. Neler yapıyorsun?" 
"Fazla bir şey değil." Yüzüme baktı. "Ya sen? Son duyduğumda emniyetten ayrılmış bir detektiflik 
bürosuna girmiştin. " 
"O eskidendi. Şimdi ruhsat aldım, Kendi başıma çalışıyorum. Hâlâ Şeriflik Bürosu'nda mısın?" 
"Sayılmaz." 
"Tam olarak ne yapıyorsun öyleyse? En son duyduğumda hırsızlıktan yargılanıyordun." 
"Esaslı değil mi?" dedi soruma yanıt vermekten kaçınarak. 
"Anlatsana, Jimmy." 
Çenesini yumruğuna dayadı, gülen gözleriyle yüzüme baktı. 
"Emekliyim. Onlara tazminat davası açtım -on milyon dolarlık" 
"Sen mi onlara dava açtın? Neden?" 
Tepkim hoşuna gitmişe benziyordu. Omuzlarını silkti. "Beraat ettim. Sistem böyle çalışır. Kimi 
zaman sen ayıyı yakalarsın, kimi zaman ayı seni. Ben sağlık nedeniyle izinliydim, işten, doğan 
stres ve sancı nedeniyle para da alıyordum. Birden birkaç kişiye yolsuzluk, para aklama, vergi 
kaçakçılığı ve daha bir sürü şeyden dava açıldı. Canımıza okundu ve bütün bunlardan 
sıyrıldığımda da, bütün haklarım kesildi ve istifa etmem istendi. Ama ben kül yutacak adam 
mıyım? Bir avukat bulup dava açtım." 
"Beraat ettikten sonra mı?" 
"Evet. Bunu onların yanına kâr bırakamazdım. Onlara göre ben teknik bir nokta yüzünden paçayı 
sıyırdım. Beraat eden bir tek bendim ama ötekiler kadar sıkıntı çekmiştim, öyleyse neden ikinci bir 
kez cezalandırılıyordum? Jüri beni suçsuz bulmuştu." 
"Suçsuz muydun?" 
"Suçluydum elbette ama önemli olan o değil. Savcılık bana ateş etmiş ama tutturamamıştı. Suçu 
işleyip işlememem hiç önemli değil. Mahkeme suçsuz olduğumu söyledi. Ben de suçsuzum. 
Yasalar böyle." 
"Ve seni kovdular, öyle mi?" 
"Hemen hemen. Maluliyet paramı kestiler. Benim başbelası olduğuma karar vermişler, emniyetten 
çıkmamı istiyorlardı, o yüzden haklarımı kestiler. Buna göz yumacak değildim, ben dava açtım. 
Geçen hafta anlaştık. Yedi yüz elli bin dolar. Tabii, çek gelince avukatım payını alacak ama yine 
de bana üç ya altmış beş bin kalacak. Emeklilik ikramiyem, iyi mi?" 
"Müthiş." 
"Bu arada da beş parasızım. Sen ne yapıyorsun peki?" 
"Ya Bibianna? Polis olduğunu biliyor mu?" 
"Senin özel detektif olduğunu biliyor mu?" 
Başımı salladım, yüz ifademin değiştiğini görür gülümsemesi yokoldu. "Onu mu soruşturuyorsun 
yoksa?" 
Yanıt vermedim ki, bu da yeterince yanıttı. "Neden?" diye sordu. 
Onunla açık konuşmaya karar verdim. Nasıl olsa bunu ağzımdan almanın bir yolunu bulacaktı. 
"Sigorta dolandırıcılık" diyerek tepkisini bekledim. Onu şaşırtmayı ummuşsam hiç talihli 
sayılmazdım. 
"Kimin için çalışıyorsun?" 
"California Fidelity." 
"Bir sonuca varabilecek misin?" 
"Herhalde." 
Bakışları müzik kutusuna doğru çevrildi. O yana bakınca Bibianna'yı gördüm. Yüzünde renklerden 
bir gökkuşağı vardı. Kadında Jimmy'nin bakışına göre karşı konulmaz olması gereken bir fiziki 
kusursuzluk vardı. Başını arkaya atarak güldüğünü gördüm. Davulcuyla flört ediyordu, hem 
rastlantıymış hem de bilerek yapılmış gibi bir eli davulcunun kolunun üzerindeydi. Davulcu uzun 
boylu ve sıskaydı, gözleri birbirine yakındı ve sanki vücudunun doğal olarak üretmediği kimyasal 



maddeler parlıyordu. Kadının memelerine bakıyor ve herhalde bir kemik isteyen yavru bir köpeğin 
o umut dolu seslerini çıkarıyordu. Kadın bize bakmıyordu ama vücut diliyle Jimmy'nin farkında 
olduğunu gayet iyi anlatmaktaydı. Müzik kutusuna dönerek bir para attı, seçimini yaptı. Müzik 
başlayınca da davulcuyla piste çıktı. 
"Ben gizli işlerden hep nefret etmişimdir" diye Jimmy duyurmak için sesini yükseltti. Sanki karın 
kaslarını geliştirmek için aerobik yapıyormuş gibi kasıklarını oynatmakta olan Bibianna'ya 
bakıyordu. 
Yanıt vermeden biramdan bir yudum aldım. Sivil çalışmaları ben de yapmış değildim ama 
hakkında çok şey duymuştum ve hiçbiri de iyi değildi. 
Bakışları bana döndü. "Ona ne yaptığını anlat" dedi. 
"Ve işi berbat mı edeyim? Çıldırmışsın sen. Bunu yapamam. Ve sen de ona bir şey 
söylemeyeceksin. Burası benim alanım." 
"Bunu biliyorum." 
"O zaman bu duraksamanın nedeni ne, Jimmy? O bakışı iyi bilirim." 
"Ben bu kadın için çıldırıyorum ve ona bir zarar gelmesini istemiyorum. Aylardır yakalanacağını 
söylüyorum zaten. Eğer senin oyununu anladığını bilirse bu işlerden çekilecektir." 
"Orası beni ilgilendirmez. CF'den tazminat istedi, kimbilir daha başka kaç şirketi böyle 
dolandırmıştır. Onu yakalatacağım." 
"Bu işi bırakıyor zaten." 
"Bundan hiç kuşkum yok." 
"Gerçek bu dediğim. O talep aylar öncesinindi ama ben onu vazgeçirttim. Artık doğru yola girecek, 
yemin ederim." 
"Hayal bunlar, Tate. Eğer vaçgeçiyorsa neden tazminat istemekten vazgeçmiyor?" 
"Vazgeçti bile." 
"Palavra! Şu anda ödeme talebi yürürlükte. Kendi gözümle gördüm. Hemen bir anlaşma 
yapmamız için bize baskı yapıyor, Zaten dosya o yüzden bana verildi." 
"Đnanmıyorum." 
"Sor kendisine." 
"Ona olanları söylemeden bunu yapamam." 
"O zaman ben işimi tamamlamadan bunu öğrenmeni bir yolunu bulmalısın." 
"Burada gözle görünenden daha başka şeyler var." 
"Her zaman öyledir. Ve olan da genelde kötüdür" dedi Jimmy'nin sıkıntılı bakışları yine Bibianna'ya 
çevrildi, parmağını alt dudağına sürterek, kendinden geçmişçesine baktı kadına. Bana inanmak 
istemiyordu. Kıza (ve Bibianna gerçekten bir kızdı) olan sevgisi görüşünü bulandırmış olmalıydı. 
Yıllarca dolandırıcılarla uğraştıktan sonra şimdi bunun eğer canı istediği takdirde kötü huylarını 
tılsımlı bir değnek değmişçesine değişeceğine inanıyordu. Suçun nasıl bağımlılık yaratabileceğini 
unutmuştu. 
Onu böylesine tutulmuş görmemiştim o güne kadar. Geçmişte kadınlarla ilişkisini izlemek çok 
kolay olmuştu, duygusal bir bağlantı asla söz konusu olmayan gönül eğlendirmeleri hepsi. Bir iki 
kahkaha, biraz seks, bir iki haftalık arkadaşlık. Olayın kadınlar açısından nasıl göründüğünü 
bilemeyeceğim. Çıktığı kadınlar genelde akıllı ama kendi kendilerini kandıran tiplerdi. Aslında biraz 
gönül eğlencesi aradıklarını söylerlerdi ama anında ona tutulurlar ve hemen duygusal yemlerini 
sergilerlerdi. On ay içinde bu kadınlardan sekiz on tanesinin hayatına girdiğine tanık olmuştum. 
Hepsi de güzel vücutlu, çekici, akıllı ve zeki insanlardı. Reklam, satış, grafik sanatlar, televizyonda 
programcı gibi meslek sahibi kadınlar. Hepsi de onun elde edilebilirliğine, çekiciliğine, çevresindeki 
o cinsellik havasına kapılırdı. Ona hizmete başlarlar, yemeğini yaparlar, gömleklerini ütülerler, 
kendilerinin çevresinde olduğu takdirde yaşamanın ne kadar iyi olacağını ustalıkla gösterirlerdi. 
Sonra geçmişini soru4turup sonuncu kadının yanlış olan hangi hareketi yaptığını anlamaya, onun 
gidişini kolaylaştıran o şeyi kendi davranışlarından çıkarmaya çalışırlardı. Jimmy'nin davranışı ilişki 
boyunca hep Çığından bu aşama kısa süreli olurdu. Kişisel fedakârlıkların kadınlara hiçbir yaran 
olmazdı. Jimmy kibar davranmaya alışsa da hep sorumsuzdu, gözü hep kadınlarda olurdu. Bunları 
gizlemezdi de. Çünkü birlikte yaşadığı kadınla anlaşması zaten herhangi bir ayrıcalık olmaması 
ilkesine dayanırdı. Kadınlar bu hizmetlerinin karşılığını alamayınca öfkeleri yüzeye çıkmaya 
başlardı. Her biri ayrı ayrı kurban olduğunu hissederdi ve huzursuzluğun hedefi de Jimmy olurdu. 
Ve bu da ona onlardan ayrılmak için bir mazeret verirdi. Bir ay ya da en fazla iki ay sonra kadınlar 



bir istekte ya da düşkırıklıklarını saklayamadan bir şikâyette bulunurlardı. Bu olduğu anda Jimmy 
Tate bir teşekkür bile etmeden kendini dışarı atardı. Ama onun hiçbirine Bibianna Diaz'a baktığı 
gibi baktığını görmemiştim. 
Bibianna masaya döndü ve bacaklarını açarak Jimmy'nin kucağına oturdu. Eteği kasıklarına kadar 
açılmış, memeleri erkeğin yüzüne neredeyse yapışacak kadar yaklaşmıştı. Bundan sonraki yarım 
saati kulakları sağır eden müziğin eşliğinde Jimmy Tate ile Bibianna Diaz'ın elbiselerini 
çıkarmadan dik vaziyette sevişmelerini seyrederek geçirdim. Hava bir yağmurdan sonra ıslak 
çimenler gibi arzu kokuyordu. Ya o ya da kedi çişi. 
Orkestra parçayı bitirip yenisine başladı. O gece işittiğim tek slow parça. Bibianna biriyle 
dansetmeye gitti. Jimmy aldırmış görünmüyordu. Bardaki başka erkeklerin kadının arkadaşlığını 
arıyor olmaları ona bir önem veriyor gibiydi. Bu arada ben de Bibianna'ya yaklaşma çabamda 
onun bana yardımcı mı yoksa engel mi olacağını düşünecek zaman buldum. Jimmy elini uzatarak, 
"Gel dansedelim" dedi. 
7 
Elimi avcuna bırakarak ardından yürüdüm. Jimmy pistte insana Gingers Rogers'miş duygusunu 
veren o erkeklerden biriydi. Sırtıma değdirdiği eli sonsuz birtakım imalarda bulunuyordu. Gözleriyle 
barı ve salonu tararken otomatik adımla ilerliyordu: Bu bildiğim bir davranıştı. Aslında "eski polis" 
ya da "görev dışı olan ya da "emekli polis" diye bir şey yoktur. Bir kere o eğitim alan bir polis hep 
tetiktedir ve gerçeği yasadışı eylemler çerçevesi olasılığı içinde görür. Jimmy'nin bir polis memuru 
olarak kusurları ne olmuş olursa olsun, onun yaşamı boyunca bana bir şey yapacağını 
düşünemezdim. Kendine böyle bir şey yapmasını, sevdiği tek işten kendini böyle koparıp atmasını 
aklım almıyordu. Aslında karakterine uygun bir şeydi yaptığı akıllıca bir şey değildi. Şimdi ne 
yapacaktı? 
Dalgınlığımı hissetti. "Neden bu kadar sessizsin?" diye sordu. 
"Mahkemeyi ve senin o işlere nasıl karıştığını düşünüyordum." 
"Bir çocuk suçlu olarak başlamıştım" diye hatırlattı. 
"O zaman on iki yaşındaydın. Riske atacak herhangi bir şeyin yoktu. Sorunların olduğunu bilirdim 
ama seni asla pis olarak düşünmemiştim." 
"Boşver bunları. O da ne demek ki? Ben başkasından daha pis değilim ki. Haydi, Kinsey. Bu işleri 
bilirsin. Ara sıra rüşvet aldım. Bunu herkes yapıyor zaten, işe ilk girdiğim gün gördüm rüşvet 
alanları. Bu yeni bir şey değildi ki, yalnızca örgütlenmemişti. Yoksul yaşlı kadınları dolandırıp 
sosyal sigorta aylıklarını ellerinden almadım. Bunlar kokain satıcılarıydı, ortalığın çöpleri. En 
kötüleri. Para yasal bile değildi. Ve orada duruyordu. Sen öyle bir yeri basmanın ne demek 
olduğunu bilir misin? Masa üzerinde iki yüz bin, hatta yarım milyon dolar lastik bantlar geçirilmiş 
tomarlar halinde durur. Gerçekmiş gibi gelir sana. Ve bu para sahte para gibidir. Oyun parası gibi. 
Bir eksilirse kim kime söyleyecek ki? Kara para aklayanlar mı? Gerçekçi ol. O herifler herhangi bir 
delil kalmaması için nakit parayla çalışırlar. Para amirliğe bildirildiğinde yirmi bini eksik olur. Bunun 
nereye gittiğini kim bilir? Kimin umurundadır ki?" 
"Gazetelerin yazdığına göre siz yirmi binden çok daha fazlasını alıyormuşsunuz? Bir oyuna 
getirildiğiniz hiç aklına gelmemiş miydi?" 
"Çavuş Renkes bizim aldığımızın dört katını alıyordu, bizi pusuya düşüreceğini düşünmemiz için 
bir neden yoktu. Onun bizden çok kaybedecek şeyi vardı." 
"Peki o göze batan tüketim ne oluyordu? Gazeteler hız motorlarından, katlardan, lüks arabalardan 
söz ediyordu. Bir polis maaşıyla? Kimse fark etmeyecek mi sanmıştınız?" 
Jimmy güldü. "Kimse bizim akıllı olduğumuzu söylemedi. Ben iyi yaşamak istiyordum. Hepimiz 
istiyorduk bunu. Demek hepsi oyunmuş. Belki de oyun olduğunu tahmin etmemiz gerekirdi. Her 
neyse, Bosco o yüzden beynine bir kurşun sıktı. Oyuna getirilmiştik ve başka çıkış yolu 
görememişti. Bizim ekibin başında Renkes vardı. Oyunu o düzenledi, bizi oynamaya çağırdı ve 
sonra da hepimizi ihbar etti. Bu yalnızca bir daire içi temizliğiydi ve Danny Renkes de 
temizlikçiydi." 
"Yakalanacağınızı biliyor muydun?" 
"Bir bakıma biliyorduk. Aylardır söylentiler dolaşıyordu. Buna aslında kimse inanmak istememişti. 
Ben o sırada hastalık iznindeydim ve baskın yapıldığında oyuncular arasında yoktum. Ama 
payıma düşeni yapmıştım ve Renkes de bunu biliyordu. Olayı duyunca önüme gelene ne olduğunu 
sordum. Herkes aynı şeyi söyledi. Kaç saklan. Başın boka saplanmadan bir avukat tut. Ben de bu 



işleri bilen en akıllı avukatı tuttum. Adamın avansını verebilmek için her şeyimi rehine verdim. Ama 
aldığı parayı kuruşuna, kadar haketti. Adını duymuş muydun? Wilfred Brentnell." 
"Onu duymayan var mı? Tek davasını burada kaybettiğini söylemişlerdi. Nikki Fife, kadını 
hatırladın mı? Santa Mahkemesi adamın uzmanlığından pek etkilenmemişti sanırım" 
"Taşrada yaşamanın bedeli de budur işte. Adam deha. Birinci sınıf. Bir kazadan parmağı eğri 
kaldığı için ona 'E Willy' derler." 
"Ya Renkes? Ona içerlemedin mi?" 
"Ona karşı bir şeyim yok. Adamın bu işi neden yaptığa biliyorum yani. Aynı şey ben yapmazdım 
ama orasına bakarken ben onun gibi yakalanmamamıştım. Đlk yakalanan o olunca da düzeni 
kurmak zorunda kaldı." 
"Anlaşma mı?" 
"Elbette. Başka bir suçtan yakalandı. Bunu biliyordun, değil mi?" 
Başımı salladım. "Bölük pörçük bir şeyler duymuştum." 
"Evet, kötü enselendi. Ama bizleri ucuza sattı. Aslında bizi ihbar edeceğine ağzını tutup 
direnmeliydi. Ama yaşam oyundur, değil mi?" 
Müzik sona erdi. Masaya dönerken Bibianna'nın yanından geçtik. Jimmy bir hırlama sesi çıkararak 
kadını ensesinden tuttu, dokunuşuyla sahipliğini iddia etti. Bibianna gülümseyerek döndü, Jimmy 
kadını kendisine çekip yapıştırarak malsahipliğini bir daha iddia etti. Bibianna onu itti ama bunu 
yaparken gülüyordu ve hareketinde güçten eser yoktu. Jimmy arkadaşça bir kafakol attı kadının 
boynuna. Bir daha öpüştüler. Gözlerimin göğe doğru yuvarlandığını hissediyordum. Oturup birer 
daha ısmarladık. 
Gürültü düzeyi yükseliyor, alkol çılgınca kahkahalar yüksek sesli konuşmalara yol açıyordu. Yer 
yer tartışmalar başlamıştı. Hava sigara dumanından kurşuni bir renk almıştı. Arka arkaya patlatılan 
slammerler ellerindeki çekiçlerle müzik yapan bir marangozlar üçlüsünü andırıyordu. Müzik bir 
daha başladı, bu kere insana nöbet geçirtmesi garanti ışık efektleriyle. Pistte sarhoşun biri geri 
giderken bir masaya çarptı. Bir çığlık koptu, bir iskemle parçalandı, kadehler bir tekila ve cam kırığı 
yağmuru olarak yere indi. Jimmy ile Bibianna olanların farkında değillerdi. O berbat film 
sahnelerinde çiftlerin birbirlerinin dillerini dillerine doladıkları ve dudaklarını çiğnedikleri gibi onlar 
da oturdukları yerde aynı şeyi yapıyorlardı. Biz cinsel perhizi seçenler için âşıkların yanında 
oturmak ne büyük bir sınavdır. Hava bile değişmişti artık, aralarında gözle görünmeyen kıvılcımlar 
çakıyordu. Gözgöze her geldiklerinde donlarının ıslandığını hissedebiliyordum. 
Saatime baktım: on biri çeyrek geçiyordu. Bu kadarı yeterdi. Đskemlemi geri ittim. "Benim için bu 
kadar" dedim. "Gitme zamanı, iyi geceler. Çok iyi vakit geçirdim." 
Dikkatlerini çekmem biraz zaman aldı. Jimmy kendini bir öpüş pikesinden güçlükle sıyırabildi. Hâlâ 
soluk soluğa olarak şaşkınlıkla baktı yüzüme. 
"Bir şeye engel olmadığımı umarım" dedim. 
Şehvet reflekslerini ağırlaştırmıştı, konuşma sesini bulmakta güçlük çektiğini görebiliyordum. 
"Gitme" dedi. "Kal. Konuşmamız gerek." 
"Ne hakkında?" 
Bibianna sesini duyurmak için öne eğilmişti, ama yine de ona kıyasla epey serinkanlı sayılırdı. 
"Burası çok gürültülü. Biz bir şeyler yemek için yan tarafa geçeceğiz. Sen de bizimle gelsene." 
Đtiraf edeyim ki, pek karar veremedim. Günümü bu bağlantıyı kurmakla geçirmiştim ve ilişkiyi 
sağlamlaştırmanın akıllılık olacağını biliyordum. Jimmy Tate'in gerçek kimliğimi açıklama olasılığı 
varsa da, ağzını tutacağına inanıyordum. O anda kadını yatağa atmaktan başka bir şey 
düşündüğü yoktu. Birbirleriyle oynaşıyorlar, kaçınılmazı geciktiriyorlardı. Bense yalnızca saatler 
geçirmeye çalışıyordum. Nasıl olsa tek başıma yatacağım, ne acelesi var diye düşündüm. Onların 
vücutlarının çeşitli kısımlarını birbirlerinden sökmelerini beklerken meşin ceketimin fermuarını 
çektim. Kalabalık arasından kapıya doğru yürürken bir iki teklif geldi ama hiçbirini ciddiye almadım. 
Biri on altı yaşında bir oğlana benziyordu. Ötekinin de ağzının tam ortasında iri bir altın diş vardı. 
Üçümüz birlikte bardan hafif hafif yağmakta olan yağmura çıktık. Jimmy Bibianna'nın elini tuttu, 
koşmaya başladılar. Ben de arkalarından koştum ve üç kapı aşağıdaki küçük restoranın kapısında 
onlara yetiştim. Barın o yüksek desibelli gürültüsünden sonra girdiğimiz lokantada çıt çıkmıyor 
diyebilirdim. Bourbon Street, New Orleans sokaklarına benzetilmiş uzun ve dar bir yerdi. Tuğla 
duvarlar, yer yer sahte kapılar ve pencerelerle kesilmiş, huzurlu bir iç mekân havası verilecek 
biçimde gizli ışıklarla aydınlatılmıştı, ikinci kat hizasından demir parmaklıklı balkonlar uzanıyordu. 



Duvara yerleştirilmiş abajurlar içinde mum tipi ampuller rüzgârda titreyen mum alevlerini andırarak 
ortaya sahte bir Fransız mahallesi havası veriyordu. Sahte bir sarmaşık, duvara öyle bir 
tutunmuştu ki, yapraklarını sallayan rüzgârın kokusunu duyduğuma yemin edebilirdim. 
Lokantanın mutfağı bir köşedeki duvar çıkıntısının arkasındaydı. Karides etoufe'nin kızarmış 
kırmızı balığın kokusu havada sanki bir başkasının pazar yemeğinin kokusunu alıyormuşsunuz 
gibiydi. Çoğu boş olan on yedi masanın herbirinin üzerine beyaz kasap kâğıdı serilmişti. Fırtına 
lambalarından sızan iş ancak yemeğinizi görecek kadardı. 
Jimmy biberli bir sosta kızartılmış kerevit parçaları ve ortaya kocaman bir tabak jambalaya 
ısmarladı. Bibianna ön yarım kabuklan içinde midye istedi. Onların yemeği tartışmalarını izlerken 
garip bir pasiflik içindeydim. Ondan sonra, biranın mı yoksa şarabın mı daha iyi gideceğini 
tartıştılar ve sonunda ikisini de ısmarladılar. Ben giderek uzaklaşırken onlar neredeyse yine 
oynaşmaya başlayacaklardı. Ekmeğimi kemirirken Dietz'in yaşamında saatin kaç olduğunu 
düşünüyordum. Almanya bizden sekiz saat mı ilerdeydi? Bibianna ile Jimmy'yi sanki iki yanlı ayna 
arkasından izlermişim gibi bakarken Dietz hakkında bir iki varamaz hayale daldım. Karşımda kısa 
bir ilişkiden daha fazla bir şey olduğu kesindi. Jimmy Tate, bir California sörfçüsünün o güneş 
yanığı çekiciliğine sahip yakışıklı bir erkekti; tel çerçeveli gözlükleri belki de ciddi bir düşünce 
uyandırmayacak kadar yakışıklı olan yüzüne bir ilginçlik katmaktaydı. Yakışıklı erkekler benim için 
asla çekici olmamışlardı ama belki de geçmişi paylaştığımızdan o bir istisnaydı. Gayet sert bir 
yaşantısı olmuştu -içki, uyuşturucu, gece geç yatmak, bar kavgaları- ve otuz dördünde artık bunun 
etkileri görülmeye başlanmıştı. Gözlerinin kenarında ince, ağzının kenarında daha derin çizgiler 
seçiliyordu. Bibianna'nın gençliği ve esmer latin güzelliği onun sarışın, mavi gözlü çekiciliğinin tam 
karşıtıydı. Birbirlerine çok uymuşlardı: Düzenbaz polis ve dolandırıcı... her ikisi de işin kolayına 
kaçmaya, sistemi altetmeye, beleşten para kazanmaya bakıyorlardı, ikisi de kötü niyetli değildi 
ama birbirlerinin doğasındaki yasatanımazlığı farketmiş olmalılardı. Onları ilk başta birbirlerine 
çeken şeyin ne olduğunu merak ediyordum doğrusu. Benzerlikleri yüzeyde hiç belli değildi ama 
sevgililerin ilişkilerinde kendilerini çeken ve iten nitelikleri seçmede yanılmaz bir içgüdüleri vardı 
herhalde. 
Yemek gelince ikisi de birbirlerine karşı gösterdikleri o sağlıklı iştah ile saldırdılar ve bir şişe şarabı 
kısa bir sürede bitirdiler. Ben daha fazla içmek istemiyordum. Đçtiğim biralardan sonra eve dönüş 
için kafamı temizlemeye ihtiyacım vardı. Lokanta dolmaya başlamıştı. Gürültü düzeyi yükseliyordu 
ama çıktığımız barla kıyaslanması imkânsızdı. Arkamdaki kapının sürekli açıp kapandığını hayal 
meyal farkediyordum. Đçtiğim onca biradan sonra yine çişim gelmişti. "Tuvalet nerede?" diye 
sordum. 
Bibianna arka tarafı gösterdi. Tate de o da kafayı bulmuşlardı, onları Bibianna'nın evine benim mi 
götürmemin doğru olacağını düşündüm, 
"Hemen gelirim" dedim. 
Masalar arasından geçerken tuvaletleri ve telefonları gösteren tabelayı gördüm. Aynı titrek ışıklarla 
aydınlatılmış kısa bir koridora girdim. Koridorun ucunda iki telefon ve üzerinde ĐŞ SAATLERĐ 
ĐÇĐNDE BU KAPI KĐLĐTLENEMEZ yazılı bir kapı vardı. Sağımdaki iki kapı da Bay ve Bayan 
işaretlerini taşımaktaydı, Bayan yazılı olanın kapısını açtım. Burada ışık daha iyiydi. Solumda, 
ardında duvar boyunca ayna olan iki musluk, madeni bir çöp kutusu üzerinde kâğıt havlu rulosu ve 
biri dolu olan iki bölme vardı. Ben diğerine girdim, iki tuvalet arasındaki yerden bir karış yüksekten 
başlayan bölmenin altından ötekisinde oturan kadının ayaklarını görebiliyordum. Kadın yüksek bir 
yerden dökülen birkaç litre limonata dökülüyormuş gibi bir sesle işiyordu. Ayakkabılarına gözüm 
ilişti: Desenli çoraplar, sivri topuklu ayakkabılar. Daha iyi görebilmek için eğildim. Aynı ayakkabıları 
ya da buna çok benzeyen bir çifti daha önce CF bürosundaki kadının ayaklarında görmüştüm. 
Sifonun çekildiğini duydum. Kadın ellerini yıkayıp kâğıt havluyu çekerken işimi hemen bitirdim. 
Ellerini kurularken kâğıdın hışırdadığını duyuyordum. Sifonu çekerek zaman kazanmaya çalıştım. 
Yüzümü tanıyabileceği için o girmeden bölmeden çıkmaya cesaret edemiyordum. Sivri topukların 
seramik döşeli yerde çıkardığı sesi duydum. Kapı arkasından kapanır kapanmaz hemen bölmeden 
çıkıp kapıya koştum, başımı dışarı çıkardım. Kadın telefonlardan birinin başına geçmiş kutuya 
para atmaktaydı. Sanki mahremiyetini garanti etmek istemişçesine hafifçe yana döndü. Evet, bu 
adının Karen Hedgepath olduğunu söyleyen kadındı. Lokantadan gelen sesleri örtmek için sağ 
elini kulağına bastırmıştı. Duruşunu değiştirmesinden telefonun açıldığını anladım. Hızlı 
konuşuyor, serbest elini havada sallıyordu. O konuşurken ben dönüp lokantaya girdim. Çevreme 



şöyle bakınca spor ceketli iriyarı adamın da orada olduğunu gördüm. Sırtı bana dönüktü ama onu 
ceketinden ve omuzlarının duruşundan tanımıştım. Sigara içiyordu, önünde bir şişe kırmızı şarap 
vardı. 
Bizim masada ben yüzüm tuvalete, sırtım sokak kapısına dönük oturuyordum. Bibianna sağımda, 
Jimmy Tate ise karşımdaydı. Sarışının beklenmedik bir anda dönmesine karşı bir gözümü ondan 
ayırmadan sesimi alçalttım. Bibianna korkumu hissederek merakla bana baktı. Menüyü uzatarak, 
"Hiç belli etmeden tuvalete açılan kapıya bakmanı istiyorum" dedim. "Az sonra bir sarışın çıkacak. 
Onu tanıyıp tanımadığını söyle ama baktığını kendisine belli etme. Anladın mı?" 
"Neden? Neler oluyor?" diye sordu. 
"Tuvaletin dışındaki telefonda konuşurken duydum, senden söz ediyordu." 
"Benden mi?" Jimmy öne eğildi. "Ne oluyor?" 
Sarışın göründü. Bakışları masamızın üstünde durdu, sonra çevrildi. Ben , "Sakın başını çevirme" 
diye fısıldadım. 
Bibianna'nın bakışları kadına çevrildi. Tepki çok hafifti ama yüzündeki bütün canlılık bir anda 
silinivermişti. "Buradan bir an önce gitmeliyim" dedi. 
Ona açık menüyü uzattım, tatlılar listesinin başındaki limonlu pastayı göstererek, "Çantanı al ve 
tuvalete git" dedim. "Koridorun ucundaki kapıdan çık ve sokağın başında bekle. Birimiz seni 
oradan alırız. Ceketini iskemlenin arkasında bırak. Çıkmak üzere gittiğin anlaşılmasın." 
Jimmy'nin bakışları benim yüzümden Bibianna'ya çevrildi. "Neler oluyor?" 
Bibianna çantasına uzanarak ayağa kalktı. Ama geç kalmıştık. Çift yanımıza gelmişti bile. Sarışın 
kadın eliyle omzuma bastırarak beni oturduğum yere mıhladı. Adam ,45'lik bir Browning'i, çıkmış 
bir fıtığı araştıran bir ortopedist gibi Bibianna'nın sırtına dayadı. Jimmy'nin ,38'liğine uzandığını 
gördüm ama adam başını salladı. "Bir sorun çıkarsa onu vururum. Seçim senin." 
Jimmy iki elini de masanın üstüne dayadı. 
Bibianna ceketini ve çantasını aldı. Üçü birlikte arka kapıya doğru yürürlerken Jimmy ile çaresizce 
arkalarından Jimmy'nin bu gibi işlerde benden daha iyi refleksleri vardı, birden kayboldukları anda 
ön kapıya fırladı. Koşarken milletin şaşkın bakışları altında üç beş kişiye çarpmıştı. Ama özür 
dilemek için duraklamadan kendini dışarı attı. Ben de masanın üstüne birkaç banknot atıp 
arkasından fırladım. 
Sokağa çıktığımda o tabancasını çekmiş olarak köşeye varmak üzereydi. Sokaklar ıslak, hava 
pusluydu. Kaldırımdaki bir su birikintisine basarak arkasından koştum. Uzaktan, herhalde çiftin 
otomobillerini park ettikleri yerden tekerlek gacırtısı geliyordu. Jimmy'den birkaç saniye sonra 
kavşağa vardım. Bir Ford üç kapı.aşağıdaki ara sokaktan fırladı. Jimmy sanki ağır çekimdeymiş 
gibi vaziyet alıp ateş etti. Arka cam parçalandı. Bir daha ateş etti. Arka sağ lastik patladı ve 
savrulan Ford kaldırım kenarına park etmiş bir kamyonete bindirdi. Ford'un ön tamponu büyük bir 
gürültüyle yere düştü. Çevredeki birkaç yaya kendilerini korunacak bir yere atmak için koştular, bir 
kadın çığlığı duyuldu. Ford'un kapıları aynı anda açıldı. Yolcu tarafından çıkan sarışın kadın, 
sürücü kapısından iriyarı adam çıkarak kapının ardına sığındılar, adam dönüp nişan aldı. Ben 
kendimi yere attım çöp tenekelerinin arkasına süzüldüm. Bundan sonraki sesler kapalı bir sahanda 
patlayan mısırları andırıyordu. Başımı kollarımın arasına çekerek çöp ve ıslak beton kokusunu 
içime çektim. Arka arkaya üç el daha ateş edildiğini duydum, biri başımın hemen yanından geçip 
kaldırıma çarptı. Jimmy için korkuyordum. Biri koşuyordu.. Kim olduğunu bilmiyordum ama en az 
biri yaşıyordu. Ellerim ve dizlerim üzerinde doğrularak kaldırıp kenarına park etmiş bir otomobile 
kadar emekleyerek kaputu üstünden baktım. Jimmy karşıda ayakta duruyordu. Birden yere çöktü, 
başı dizleri üstüne düştü. Sarışından eser yoktu. Yaralanmadığı anlaşılan Bibianna, Ford'un arka 
tamponuna yapışmış isterik bir biçimde ağlıyordu. Ani sessizliğe şaşırarak ayağa kalktım. Spor 
ceketli adamın nereye gittiğini merak ederek kadına doğru yürüdüm. 
Bir soluma, büyük bir acı ve aşırı bir zahmet belirten bir bipleme duydum. Adam Ford'un öteki 
yanında sürünerek yürüyordu. Omuzları arasında bir ıslaklık vardı. Başından aldığı bir yaradan 
yüzünün sol tarafı kan içindeydi. Kaçmaya kararlıydı ama emekleyen bir bebek gibi 
ilerleyebiliyordu ancak. Birden ağlamaya başladı. Fiziki gücüyle her şeyden kurtulacağına inanan 
biri olmalıydı. Şimdi ise o cüssesi idare edemediği bir yüke dönüşmüştü. Başını yere dayadı, bir an 
dinlendi, sonra yine emeklemeye başladı. Bir maraton koşusunun bitiş çizgisinde olduğu gibi bir 
kalabalık toplanmıştı. Ama kimse alkışlamıyordu. Yüzler saygılı, kararsız ve şaşkındı. Bir kadın 
yaralı adamın yanına yaklaştı, çömelip elini uzattı. Kadının dokunuşu adamın içinden ıstırap dolu 



bir çığlığın kopmasına neden olmuş gibiydi. Bir insanın kendi ölümüne duyduğu üzüntü kadar 
korkunç bir ses olamaz. Kadın şaşkın bir halde çevresindekilere baktı. 
"Yardım edin" diye kısık bir sesle bağırdı. Sesini yükseltemiyordu. "Lütfen bu adama yardım edin. 
Yardım edecek bir kişi yok mu?" 
Kimse kıpırdamadı. 
Siren sesleri duyuluyordu. Jimmy Tate başını kaldırdı. 
8 
Ford'a gittim. Arka sol kapı açıktı, Bibianna yan oturmuş, bileklerini dizlerine dayayarak öne 
eğilmişti. Öyle titriyordu ki, ayaklarını kaldırıma bastıramıyordu. Ellerini dizleri arasında sıkıştırırken 
sivri topukları step dansı yapar gibiydi. Bir şarkı mırıldandığını sandım ama duyduğum ses 
birbirlerine sıkıca bastırdığı dişleri arasından kaçan inlemesiydi. Yüzü tebeşir beyazlığındaydı. 
Yanına çömeldim, bir elimi buz kesilmiş koluna dayadım. 
"Đyi misin?" 
Başını umutsuz bir dehşet ve teslimiyet işaretiyle salladı. "Öldüm artık. Ben artık ölüyüm. Benim 
yüzümden oldu bunlar. Cezasını çekeceğim." Bakışları bir kalabalığın toplanmış olduğu sokağın 
başına çevrildi. Gözleri üzüntüden çok umutsuzlukla yaşardı. 
Kolunu salladım. "Kim bu?" 
"Adı Chago. Buraya gelmeden önce yaşadığım adamın kardeşi. Raymond'un beni geri götürmesi 
için kendisini gönderdiğini söyledi." 
"Saçmalama, Bibianna. Onlar seni herhangi bir yere götürecek değillerdi. Seni öldüreceklerdi." 
"Keşke ölseydim de kurtulsaydım. Chago'nun başına bir şey gelecek olursa Raymond beni nasıl 
olsa öldürecektir. Öldürmek zorunda. Bu bir kan davası gibidir. Yaşamımın hiçbir değeri kalmadı 
artık." 
"Onu vuran Jimmy'ydi. Suç neden senin oluyormuş?" 
"Ne farkeder ki? Raymond böyle şeylere aldırmaz. Onu terketmekle suçluydum ben. Chago'yu 
buraya göndermesi de benim yüzümdendi. Otomobilin parçalanması da benim yüzümdendi. O 
olayları böyle görür." 
"Sarışın Chago'nun sevgilisiydi, öyle mi?" 
"Karısı. Adı Dawna. Raymond beni öldürmezse o öldürür." 
Jimmy Tate gelip elini Bibianna'nın ensesine dayadı. "Nasılsın, yavrum?" 
Kadın erkeğin elini alarak yanağına dayadı. "Tanrım... Tanrım. Senin için öyle korktum ki." 
Jimmy kadını kaldırdı, kolları arasına aldı, başını saçlarına gömdü. 
"Tanrım, şimdi ben ne yapacağım?" diye ağlıyordu Bibianna. 
Bir ambulans köşeyi döndü, siren sesi kesildi. Birinin elinde ilk yardım çantası olan iki sağlık 
memuru yere atladı. Ayağa kalkarak Ford'un kaputu üzerinden yerde yüzüstü yatan adamın 
yanına gidişlerini seyrettim. Adamın köşeye doğru emeklemesi birden sona ermişti. Ardında 
salyangoz gibi uzun bir kan izi bıraktığını görebiliyordum. Yanıbaşında diz çökmüş olan kadın 
kendinden geçmişçesine ağlıyordu. Onun yabancı olduğuna, yalnızca kaderin bir cilvesiyle olay 
yerinde bulunduğuna kuşkum yoktu. Kadının iki arkadaşı kendisini kaldırmaya çalıştılar ama 
başaramadılar. 
Sağlık memurlarından biri parmağını adamın boyun damarına bastırdı. Arkadaşıyla televizyon 
dizilerinde altı satır diyalogun yerine geçen bir bakışla birbirlerine baktılar, iki ekip arabası 
ambulansın arkasında durdu. Birincisinden üniformalı bir polis indi, Jimmy Tate adamı karşılamaya 
çıktı. Đkincideki memur açık sarı saçlarını ensesinde toplamış olan bir kadındı. Şapkasızdı, 
üzerinde koyu renk pantolon ve kollarında Santa Teresa Emniyeti arması bulunan koyu renk ceket 
vardı. Sağlık memurlarının yanına gidip konuştu. Sağlık memurlarının acil duruma 
geçmemelerinden spor ceketli adamın bu dünyadan göçtüğü anlaşılıyordu. 
Kadın otomobiline dönerek telsizle adli tıp ekibini ve diğer gerekli personeli istedi. Olay yerini 
kordon altına için yardıma ihtiyacı olacaktı. Yağmur yeniden başlamış, gece havasına yumuşatıcı 
bir pus getirmişti. Kalabalık sakinleşmişti, herhangi bir müdahale yoktu ama birinin görgü 
tanıklarıyla konuşması, ad ve adresleri alması gerekirdi, insanlar huzursuzlukla olay yerinden 
ayrılmadan. 
Bibianna yine arka koltuğa yığılıp kalmıştı. Uzun dakikalar geçti. Bibianna sessizliğe gömülmüştü 
ama ilk ekip arabaları geldiğinde doğrulmuş, polis arabalarından çıkan memurlara karanlık bir 



bakış atarak, "Polislerle konuşmak istemiyorum. Polislerden nefret ederim. Onlarla konuşmak 
istemiyorum" demişti. 
"Bibianna, onlarla konuşman gerekecek. Bu insanlar seni öldürmeye kalkıştılar. Kaldırımda bir ölü 
var." 
Kadının yüzünde bir öfke parıltısı dolaştı, sesi birkaç perde yükseldi. "Beni rahat bırak!" 
Birkaç kişi dönüp bize baktı, devriye memuru bize doğru yürümeye başladı. Kadın memur elini sol 
kalçasına dayadı, sanki bir muskaymış gibi copunu tuttu. Yaklaşırken göğsündeki adına baktım. 
Memur D. Janofsky. Diane ya da Deborah. Dorothy'ye benzemiyordu. Yakından bakınca otuzuna 
varmış olduğunu farkettim, herhalde emniyete yeni girmişti. Bu bölgede çalışan memurlardan 
çoğunu tanırdım ama bunu hiç görmemiştim. Pek çok polis gibi duygularını uzak tutmayı 
öğrenmişti. "Burada bir şey var mı?" 
Daha sözünü tamamlamamıştı ki, üçüncü devriye köşeyi döndü. Üçümüz de az ilerde duran 
otomobile baktık. Santa Teresa'da Salı geceleri pek sakin geçerdi, yeni gelen memur bir 
arkadaşına yardım dışında biraz hareket istemiş olmalıydı Bu iş demiryolunda serseri 
kovalamaktan daha iyiydi, Jano yüzü iyice kararmış olan Bibianna'ya döndü. Ben gözucuyla Tate'e 
baktım ve onun yakalanmış olduğunu gördüm. 
"Bu kadını benden uzak tut" dedi Bibianna. 
"Biz iyiyiz" dedim. 
Janofsky bana kulak asmadan Bibianna'ya baktı. "Sürücü ehliyetinizi görebilir miyim?" dedi. Sonra 
sanki Bibianna çıkarınca inceleyecekmiş gibi fenerini çıkardı. Deneyimlerimden bir elferinin çok 
güçlü bir koruma silahı olabileceğini biliyordum, korkuyla bekledim. 
"Neden?" diye sordu Bibianna. 
"Hanımefendi, bana bir kimlik gösterir misiniz?" 
"Canın cehenneme" dedi Bibianna. Bu iki sözcüğü en büyük cansıkıntısı ve en aşırı horgörüyle 
söylemeyi becermişti. Neden bu kadar düşmanca davranıyordu? Ben kızmak üzereydim ve polis 
memuru kadının patlamak üzere olduğunu hissediyordum. Dalga geçecek zaman değildi. Janofsky 
adamı Bibianna'nın vurduğunu bile düşünebilirdi. 
"Adı Diaz" dedim. "Bu olaydan rahatsız oldu. Sorularınızı ben yanıtlayabilir miyim. Adım Hannah 
Moore." Budalaca konuşuyor, havadaki gerilimi biraz olsun azaltmaya çalışıyordum. Tate'in 
bindirildiği ekip arabası kaldırımdan ayrılarak meraklı kalabalığının arasından geçti. 
Bibianna bana döndü. "Sen bu işe karışma. Tate'i nereye götürüyorlar?" 
"Herhalde karakola. Güvencede olacak, kaygılanma. Sen sakin ol. Zaten herhalde başın yeteri 
kadar dertte." 
"Lütfen otomobilden iner misiniz?" dedi memur. Yarım adım gerileyerek bacaklarını iki yana açtı. 
"Lanet olsun, Bibianna" dedim. "Bayanın dediğini yap. Başın belada işte. Anlamıyor musun?" 
Bibianna birden otomobilden fırladı, beni neredeyse sırtüstü devirecek bir kuvvetle iteledi. Açık 
kapıya yaslandım, düşmemek için kapı koluna asıldım. Bibianna gafil avladığı Memur Janofsky'e 
bir omuz indirdi. Janofsky bir küfür savurdu. Bibianna kadının yüzüne bir yumruk savurdu, dönüp 
bir yumruk da benim alnıma indirdi. O kadar ufak tefek birine göre gayet ağır bir yumruğu vardı. 
Memur Janofsky çatışma pozuna girdi. Diğer iki memur daha ne olduğunu anlamadan Bibianna'yı 
yakalayıp otomobile yasladı, bu arada bir bileğini yakaladı. Polisler insan vücuduna insanı olduğu 
yerde durduracak yerleri iyi bilirler. Bir siniri tahammülün üstünde bir basınç altına girince 
Bibianna'nın kasıldığını, yüzünün acıyla çarpıldığını gördüm. Janofsky kadının saçlarını geriye 
çekerek kelepçeleri bileklerine geçirdi. Kalbim duracak gibi olmuştu. Onu şimdi hapse atarlardı ve 
ölene kadar orada kalırdı. Bağlantımızı sürdürebilmek için yapacak bir şey vardı benim için. 
Memur Janofsky'nin kolunu tuttum, "Hey, bıraksana onu. Ona öyle davranamazsın!" 
Janofsky bana ters ters baktı, benim gibilerle konuşamayacak durumdaydı ve öfkeden titriyordu. 
"Geri dur!" dedi. 
"Sen onu kendine söyle!" Göz ucuyla iki erkek polisin bize yaklaştıklarını görebiliyordum. "Polis 
memuruna saldırı" diye düşündüm. Kolumu savurup Janofsky'nin suratına bir tane salladım. Bir 
süre sonra kaldırımda yüzüstü yatıyordum ve bileklerim arkadan kelepçelenmişti. Yüzümün sağ 
tarafı betona bastırılıyordu. Polislerden biri dizini sırtıma dayamıştı. Soluk almakta güçlük 
çekiyordum, bir an bir iki kaburgamı kırdığından korktum. Canım acıyordu ama ağzımdan bir 
protesto sesi bile çıkmıyordu. Etkili bir şekilde safdışı bırakılmıştım. Polis amacını belirttiğine emin 
olunca kalktı. Ben kafama bir cop inmesini istemediğimden olduğum yerde kaldım. Bu arada 



yağmur dayağı yağmaya başlamıştı. Elimde olmadan inledim. Bibianna acıdan çok öfkeli gibi 
gelen bir çığlığını işittim. Başımı kaldırınca Janofsky'nin diz kapağına bir tekme indirdiğini gördüm, 
elindeki fenerle Bibianna'ya girişeceğinden korkuyordum. Bibianna'yı boynundan yakaladı. Neyse 
ki o anda öteki memurlar işe karıştılar, Ben dramın kendi kendine sona ermesini bekleyerek 
yanağımı kaldırıma dayadım. Yere vuran damlalar yüzüme sıçrıyordu. Gözlerimi betona gömülü 
küçük çakıllara dikmiş, çevremde olup bitenleri işitme duyumla canlandırmaya çalışıyordum. 
Bu radyoda bir maç dinlemeye benziyordu. Oyun geliştirmeye çalışmaktan yorulmuştum. 
Yüzümden akan sular yanağımın yanında yerde birikmeye başlamıştı. Kendimi fotoğraflarını 
gazetelerde gördüğümüz o protestocular gibi hissediyordum. Başımı çevirerek çenemi kaldırıma 
dayadım. 
"Hey, bir dakika bakar mısınız?" dedim. Başımı öyle tutmak güç olduğundan yine yere yasladım. 
Görüş alanıma birkaç çift polis ayakkabısı girdi, içlerinden birinin Teğmen Dolan'a ait olmadığını 
umuyordum. Biri bir emir verdi. Birden iki yanıma iki memur geçti, koltukaltlarıma girdiler ve beni 
ayağa diktiler. 
Üzerim arandıktan sonra ekip arabasına sokulup arka koltuğa itildim. Kapı çarpılarak kapandı. 
Karşı yönden işaretsiz bir otomobil gelerek yağmurdan kaygan hale gelmiş asfalt üzerinde durdu. 
Adli tıptan Bill Blair sürücü tarafından indi, bir an durup yağmurluğunu giydi. Başını öne eğerek 
benden yana bakmadan cesede doğru yürüdü. Bütün cinayet mahalli ekibi toplanmaya başlamıştı, 
iki kişi barikatları yerleştirerek çevresine kordon geçirdiler. Bir oyunun ilk dakikalarında olduğu gibi 
aktörler birer birer sahneye çıkıyorlardı, herbirinin elinde gerekli bir dekor parçası, herbirinin 
yapacağı bir iş vardı. Cinayet oyunu yine oynanmaya başlamıştı. 
Ben ekip arabasının arkasını önünden ayıran telörgünün arasından bakıyordum. Saat 1: 17'ydi ve 
başım ağrımaya başlamıştı. Yağmur şimdi ışıkların önüne perde gibi iniyor, yerden buharlar 
yükseliyordu. Pirinç tanelerinin tavaya düşmesi gibi bir ses çıkıyordu. Birkaç dakika içinde damlalar 
siyah beyaz otomobilin tepesinde gümbürdemeye başladı. Ben genelde sağanak altında duran bir 
otomobilde oturmayı severim. Karanlık sokakta aynı grup çalışıyor, sanki cüzzamlıymışım gibi 
benden yana bakmıyorlardı. Bir polis otomobilinin arka tarafında oturan biri her nasılsa hep 
suçluymuş gibi görünür. Adli tıp memurunun cesede erişebilmesi için ambulans kenara çekilmişti. 
Chago'yu yağmurdan korumak için üzerine sarı plastik bir örtü serilmişti. Kaldırım üzerinde kan, 
yapışkan motor yağı dökülmüş gibi pıhtılaşmıştı ve hâlâ barut kokusu duyabiliyordum. Polis 
radyosundan anlaşılmaz bir şeyler söyleniyordu. Yaşamımın olduğum dönemimde söylenenlerin 
hepsini anlardım. Ama; gece anlayamıyordum işte. Artık ihtiyacım kalmayan bir yabancı dil gibi 
kulak alışkanlığımı kaybetmiştim. Bir ara gelmiş olan bir polis müfettişi Bibianna'yı sorguya 
çekmekteydi. Yağmur kırmızı elbisesini koyu bir renge dönüştürmüştü. Şikâyet ediyormuş gibi 
görünüyorsa da sözlerinin birini bile duyamıyordum. Müfettişin ifadesinden ve Bibianna'nın 
omuzlarının duruşundan sakinleştiği ama işbirliğine yanaşmadığı anlaşılıyordu. Müfettiş 
sabırsızlıkla elini salladı. Beni otomobile sokan memur Bibianna'yı bana doğru çevirdi. Üzeri 
arandı. Bu koşullar altında gülünç bir formaliteydi bu. Üzerindeki mini etekle nasıl bir silah 
saklayabilirdi ki? Ekip arabasının arka kapısı açıldı ve memur kadın başını .eğerek yanıma iteledi. 
Bibianna enerjisinin bir kısmını elde etmiş olmalıydı ki, kuduz bir köpek gibi polise çenelerini 
yaslayarak, "Çek elini üzerimden ulan eşşolu eşek!" diye bağırdı. 
Ne kibar konuşma, değil mi? Tutuklandığınızda hep insanlarla birlikte olurdunuz işte. Kelepçeler 
nedeniyle eli arkasındaydı ve bu da sonunda yarıyarıya kucağıma uzanması demekti. Ancak 
memur kapıyı kapatmaya fırsat bulamadan sivri topuklarıyla bir tekme savurdu. Adamın talihi 
varmış ki tekme yerini bulmamıştı. Yoksa baldırından bir parça et kopartması işten bile değildi. 
Adam şaşırtıcı derecede kibardı -belki de elbisesinin arasından daha ilerilerini görebildiğinden. 
Ama ikinci bir tekme gelmeden de kapıyı kapattı. Bibianna’nın yüzünde korkudan eser yoktu. Bir 
an yattığı yerden camları parçalayacağını sandım. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıp duruldu 
sonra. 
Başını sallayarak saçlarını geriye attı. Üzerime birkaç damla yağmur savruldu. "Gördün mü?" diye 
bağırdı. "Bu gece ölebilirdim! O eşşoğluları beni öldürmeye çalıştılar," Chago ile arkadaşından 
değil, polislerden söz ediyordu. 
"Polisler seni öldürmeye çalışmadılar" dedim sinirli sesle. "Ne bekliyordun yani?" Polisi 
yumrukladığını unuttun mu?" 
"Sen konuşana bak hele. Sen o orospuya benden beter vurdun." 



Dönüp bana baktı. Bakışında boksörlük becerilerime hayranlık parıltısı sezdim. Arabanın 
yanındaki polislerle gözgöze bakma yarışmasına girdi. "Polislerden nefret ederim" diye söylendi. 
"Onlar da seni pek seviyor görünmüyorlar." 
"Doğru söylüyorum. Dava açabilirim. Polis zulmü bu." 
"Senin derdin ne?" 
"Boşver" dedi. "Seni ilgilendirmez." 
Bibianna camdan dışarı bakınca ben de baktım, iki polis herhalde bizi karakola götürme 
hazırlığıyla konuşuyorlardı. Bunu bir an önce yapmalarını istiyordum. Üşüyordum. Bluzum ve 
pantolonum ıslanmıştı. Deri ceketime ne olduğunu bilemiyordum. Lokantada bıraktıysam şimdiye 
kadar çalınmış olmalıydı. Ayakkabılarım ve çoraplarım çamur içindeydi ve ayaklarımı her 
oynattığımda vıcık vıcık sesler geliyordu. Saçlarıma sinmiş olan sigara dumanının o isli kokusunu 
hâlâ duyabiliyordum. 
Bibianna'nın tavrı birden değişti. Silah atışı, ölüm ve tutuklanmaya direnme günlük olaylarmış gibi 
davranıyordu şimdi. Ayağını kaldırıp ayakkabısını inceledi. "Lanet ayakkabılar mahvoldu" dedi. 
"Süetin kötü yanı da budur işte. Bir ıslak gece ve ayağında çamur varmış gibi olur. Bir sigara 
olsaydı. Çantamı getirirler mi dersin?" 
"Getirmesinler daha iyi. Orada esrarlı bir sigaran vardı." 
Güldü. "Doğru, unutmuştum. Benim talihim böyledir işte, Her şey berbat olacaksa doğru yola 
girmek için çabalamak niye sanki?" 
Bibianna yağmurda dolaşan polislere baktı. "Hey, elinizi Çabuk tutsanıza. Bu gecikme de neyin 
nesi?" Ancak kapalı camın ardından bağırmanın bir anlamı yoktu. Polislerden biri dönüp yaktı ama 
sözlerinin tek kelimesini duyduğunu sanmıyorum. Domuz" dedi Bibianna. "Evet, sen. Bak da mal 
gör hele!" Bacağının birini havaya kaldırdı. Polis başını çevirdi, Bibianna da kahkahayı bastı. 
 
9Yüzüne vuran o sert ışıklar altında bile teni içinden aydınlanıyormuş gibiydi, Kalın kirpikler, koyu 
gözler, hala ateş kırmızısı boyasıyla dudaklar. Rujunu nasıl da koruyabiliyordu? Ben dudaklarımı 
boyadığımda boya, içtiğim ilk bardağın kenarında seçilirdi. Onunki ıslak ve taze görünüyor, yüzüne 
renk veriyordu. Ağzının bozuk olmasına rağmen kara gözleri neşeyle parıldıyordu. Bana bakarak, 
"Bu heriflerin böyle kazık gibi durmak için para aldıklarına inanamıyorum" dedi. "Sen nasılsın 
bakalım?" 
"Daha iyi durumda olmuşluğum vardır. Dana'nın nereye kaybolduğu hakkında bir fikrin var mı?" 
"Herhalde Raymond'a telefon etmeye gitmiştir. Chago'nu öldüğünü duyunca çıldıracaktır." 
"Kim bunlar?" 
"Sorma." 
"Onları böyle kızdıracak ne yaptın?" 
"Önemli olan yaptığım değil, yapmadığım." 
"Onlara borçlu musun?" 
"Ne münasebet! Onlar bana borçlu. Doğrusu izimi nasıl bulduklarını hiç anlamıyorum. Adın neydi 
senin?" 
Bir an hangi sahte kimlik takımını yanıma aldığımı unuttum. "Hannah Moore." 
Hesaplı bir sessizlik oldu. "Gerisi?" 
"Gerisi mi?" 
"Bir göbek adın var mı?" 
"Var. Lee." 
"Đnanmıyorum." 
Kalbim duracak gibi oldu ama anlamsız bir mırıltıyla durumu atlatmayı başardım. 
"Adında üç tane çifte harf olan birine rastlamamıştım. Bugüne kadar. Hannah'da iki n. Lee'de iki e 
ve Moore'de iki o. Ayrıca Hannah tersten yüzden aynı okunan sözcüklerdendir. Hiç sayılarına 
baktırdın mı?" 
"Numeroloji gibi mi?" 
Başını eğdi. "Benim hobim. Sana daha sonra sayı haritanı çıkarırım. Doğum tarihin gerek bunun 
için, ama ruh sayının altı olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Đç uyuma düşkünsün değil mi? Senin 
gibi insanların misyonları Altın Kural fikrini yaymaktır." 
Elimde olmadan güldüm. "Nereden bildin?" 



Elinde Bibianna'nın çantası olan bir polis otomobile girdi, kapıyı kaparken dikiz aynasından bana 
baktı. Bizi nezarethaneye götürme görevi ona düşmüş olmalıydı. Çantayı kaldırdı. "Bu sizlerden 
birinin mi?" 
"Benim" dedi Bibianna. Gözlerini benden yana yuvarladı. Çantadaki esrarlı sigaranın ortaya çıkıp 
çıkmayacağı belli değildi. Çıkarsa başı beladaydı. 
Polis çantayı yanındaki koltuğa bıraktı. "Arkada nasılsınız bakalım?" Yirmi beş otuz yaşlarındaydı, 
kara saçları kısa kesilmişti, tıraşlıydı. 
Bibianna bunları gözden kaçınmamıştı. "Đyiyiz, delikanlı" dedi. "Sen nasılsın?" 
"Đyiyim." 
"Adın var mı senin?" 
"Kip Brainard. Sen Diaz'sın değil mi?" 
"Evet." 
Polis kendi kendine gülümsemiş gibiydi. Motoru çalıştırdı, polis merkezine bizimle birlikte yola 
çıktığını bildirdi. Aramızda başka bir konuşma olmadı. Yağmur artık otomobilin üstüne çivi 
çakılıyormuş gibi yağıyor, silecekler fazla bir işe yaramadan çalışıyor, telsizden gelen monoton 
çağrılar sessizliği noktalıyordu. Otoyola çıkarak kuzeye yollandık. Camlar buharlaşmaya 
başlamıştı, iç sıcaklık ve motorun monoton sesiyle neredeyse uyuklayacaktım. 
Espada'da otoyoldan çıkarak sola döndük, yarım mil kadar gittikten sonra Santa Teresa 
Cezaevi'nin arkasına çıkan yola girdik. Arazinin öteki ucunda Santa Teresa Şeriflik Dairesi’nin 
cezaevinin ortaklaşa kullandıkları park yeri vardı. Kapıda durduk. Kip dahili telefonun düğmesine 
bastı. 
"Đki kişiyle gelen polis memuru" dedi. 
Kapı açıldı ve içeri girdik, içeri girdikten sonra kornaya iki kere bastı ve kapı arkamızdan kapandı. 
Telörgü çitle çevrili alanın içi ışıklarla gündüz gibi aydınlatılmıştı. Hemen önümüzden bir şerif 
arabası girmişti, memurun sarhoş olduğu görülen ve yardıma ihtiyacı olan tutuklusuyla kabul 
edilmesini bekledik. 
Onlar gözden kaybolunca Kip motoru kapadı ve dışarı çıktı. Benim yanımdaki kapıyı açıp dışarı 
çıkmama yardım etti ki ellerim arkamdan kelepçeli olduğu için bu hiç de kolay bir şey değildi. "Uslu 
duracak mısın?" dedi. 
"Sorun yok, iyiyim" dedim. 
Bana güvenmemiş olmalıydı ki, kolumdan tutup Bibianna'nın tarafına yürüttü. Onu da çıkarttı, 
sonra ikimizi birden tutarak kapıya götürdü. Bir kadın gardiyan kendisine yardıma geldi. Yağmur, 
zaten birikmiş gerilimlerle titreyen vücuduma sürekli ve hiç de hoş olmayan soğuk bir saldırıydı. 
Sıcak bir d UM kuru giyecekleri ve kendi yatağımı hiç bu kadar çok özlediğin hatırlamıyordum. 
Bibianna'nın kara saçları uzun ıslak püskülle gibi kafasına yapışmıştı ama bundan rahatsız 
görünmüyordu. Bütün o önceki düşmanlığı kaybolmuş, yerini garip bir itaat almıştı. 
Madeni bir kapıya geldik. Kip bir düğmeye basarak yine iki kişi getirdiğini bildirdi. Kameraların bizi 
incelemesini bekledik, güvenlik memurunun siyah beyaz monitörlerle sarılı oturduğu yeri gayet iyi 
bilirdim. Memur içeri girmemiz için kapının otomatik düğmesine bastı. Hiç konuşmadan bir 
koridordan, sonra bir ikincisinden geçtik ve sonunda erkek tutukluların kayıtlarının yapıldığı alana 
geldik. Tate'i görmeyi umuyordum ama herhalde onun işlemi tamamlanmış, hücrelerden birine 
götürülmüştü. Ayakları üstünde sallanan serseri sarhoş paçavraya dönmüş olan ceketinin ceplerini 
boşaltıyordu. Onu tanıyordum, kentin değişmez.kişilerinden biriydi. Çoğunlukla öğleden sonraları 
adliyenin önünde olur, olmayan arkadaşlarıyla tartışırdı, Görünmeyen dostu kendisine hâlâ güç 
anlar geçirtmekteydi. Adamı tutuklayan memur sevecen bir sabırla bekliyordu, Adını 
hatırlayamamıştım ama memuru da tanıyordum, Foley falandı. Onun gibi bir şey işte. Göğsünde 
yazılı adını okuyacak kadar yakında değildim ve göğsüne bakarak da dikkati üzerime çekmek 
istemiyordum. 
Gözgöze gelmemek için başımı çevirdim. Adamı en son gördüğümden bu yana on yıl geçmişti 
ama beni tanıma riskini göze alamazdım. Kendi kendime iltifat ediyor olma olasılığım daha 
kuvvetliydi ya. O anda kaydını yaptıkları serseriden daha saygın bir görünüşüm yoktu. Belki daha 
iyi kokuyordum. Ama yalnızca belki. Aslında çoğumuz başkalarına nasıl koktuğumuz hakkında 
hiçbir fikre sahip değilizdir. 
Kip kilitli bir kapının zilini daha çaldı ve kısa bir süre kadınlar tarafından bir kadın memur çıkageldi. 
Bibianna ile benim resimlerimiz çekildi. Ben bir çocuk porno çetesi elemanına benziyordum çıkan 



resimde. Genç kızları modellik vaatleri yaparak kandıran o kadınlardan birine. Kadınların kayıt 
bölmesine götürüldük. Bölmeye önce ben girdim, arkamdan da Bibianna. Yanımdaki memur 
üstümü elleriyle yokladıktan sonra kelepçeleri çıkardı. 
"Duvara yaslan" dedi. .Sesi pek düşmanca değilse de, gerçek sıcaklıktan yoksundu. Neden 
olmasın ki? Ona göre ben sonu gelmeyen o cezaevi kuşları dizisinden biriydim yalnızca. 
Duvara döndüm, ağırlığımı birbirinden bir metre aralıkla duvara dayadığım ellerime verdim. Bu 
kere daha sıkı bir araştırma yaptı, minik öldürücü aletler saklamadığımdan emin olmak için 
saçlarımı diplerine kadar yokladı. Sonra duvar dibinde, ki sıraya oturmama izin verdi. Kayıt 
memuru hazır olunca ceplerimi boşalttım, sahte sürücü ehliyetimi, anahtarlarımı, saatimi, kemerimi 
ve ayakkabılarımı önündeki küçük pencereden içeri verdim. Yalnızca az değil, pek de ucuz olan 
kişisel mallarımın görüntüsünde acıklı bir şey vardı. Kişisel bilgiler. Tıbbi bilgiler. Đş durumu. Đşsiz 
olduğumu, mesleğimin 'garsonluk' olduğunu söyledim. Daha önce sabıkam olup olmadığı soruldu. 
Polis memuruna saldırıyla suçlanıyordum ki, bu beş bin dolar kefaleti olan hafif bir suçtu. 
Bibianna'nın da aynı iddia ile suçlandığını tahmin ettim. Kefalet önerildi ama Bibianna'nın da benim 
gibi yapacağı varsayımıyla reddettim. Umarım öyle olurdu. Yoksa dışarda serbest dolaşırken 
cezaevine tıkılmak istemezdim doğrusu. Kayıt memurunun sürücü ehliyetimin sahte olduğunu 
anlamasını bekledim ama bunu farketmemiş görünüyordu. Bir iki parça özel eşyamın listesi 
çıkarılarak şeffaf bir plastik torbaya dolduruldu. Bütün bu işlem on beş dakika kadar sürmüş ve 
bende huzur diye bir şey bırakmamıştı. Gariptir ki, aşağılanmış olmaktan çok yanlış anlaşılmış 
olmaktan rahatsızdım. Kendimi açıklamak, göründüğüm kişi olmadığımı, namuslu ve yasalara 
itaatli bir yurttaş... hatta onlardan biri olduğumu söylemek isterdim. 
Kayıt memuru işini tamamladı. "Eğer telefon etmek istersen yandaki odada paralı bir telefon var" 
dedi. 
Herkesin böylesine nazik olmasına çok saçma bir minnet duyarak, "Telefon edecek kimsem yok" 
dedim. Ne bekliyordum yani? Küfür ve dayak mı? 
Çoraplı ayaklarımla koridorun ötesindeki Kimlik bürosuna parmak izlerimin alınması için 
götürüldüm. Bu defa önden ve profilden olmak üzere bir dizi fotoğraf daha çekildi. Bu. dişle 
Anneler Günü'ne kadar bayağı bir albümüm olacaktı. 
Sonunda beş metreye beş metre bir oda olan sarhoş hücresine atıldığımda saat 2:13 olmuştu. 
Sıska bir beyaz kadın odanın ucundaki şiltenin üstünde yüzü duvara dönük olduğu halde 
uyuyordu. Dışarıya açılan pencere yoktu. Odanın ön duvarı parmaklıktı ve sağda bölme gibi bir 
yerde kapaksız bir tuvalet vardı. Yerler bej rengi marleydi ve duvarlar kül rengine boyanmıştı. Bir 
duvar önünde gömme bir sıra, bir kenarda da iki santim kalınlığında şilteler vardı. Birini alıp yere 
serdim. 
Bibianna az sonra yanında siyah bir kadın ve ağlamakta olan beyaz bir kızla çıkageldi. 
"Hey, Hannah" dedi. "Bu Nettie." Đkinci kadına döndü. "Senin adın ne bakayım, yavru?" 
"Heather." 
"Heather, bu da Hannah" dedi Bibianna. 
"Tanıştığımıza memnun oldum" dedim. Cezaevi adabı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Uzak köşedeki 
sıska kadın uykusu arasında huzursuzca kıpırdandı. 
Bibianna bir şilte alıp bana doğru çekti. "Nettie ile bir ay kadar önce bir süre birlikte yatmıştık, değil 
mi?" Yanıt yoktu. 
Siyah olan Nettie otuz beş kırk yaşlarındaydı. Uzun boylu, geniş omuzlu, torpil gibi memeleri olan 
bir kadındı. Saçları Gür saçları sağa taranmıştı ve sanki sert bir rüzgâr esiyormuşçasına kaskatı 
uzanıyordu geriye doğru. Siyah tellerin arasında beyazları da seçiliyordu. Üzerinde bir blucin, 
büyük boy bir beyaz tişört, ayağında beyaz spor çoraplar vardı, Bibianna şiltesini benimkinin 
yanına serdi, oturdu ve saygıyla Nettie'ye baktı, '"Bedensel zarar verme girişimi' ve 'öldürücü bir 
silahla saldın' maddeleriyle suçlandı. Bir ayyaşa söktüğü bir palmiye ağacıyla saldırmıştı. Küçük 
bir ağaç olmalıydı ama yine de inanılır gibi değil." 
Beyaz kız yirmisinden fazla değildi ve üzerinde bileklerine kadar inen organze bir elbise ve 
bileğinde bir çiçek vardı. O kadar çok ağlıyordu ki, anlattıklarını anlamaya imkân yoktu. Bir kenara 
çökerek yüzünü elleriyle örttü. O da, Nettie de içki kokuyorlardı. Siyah kadın huzursuz bir şekilde 
yürüyor, burnunu eteğine silen Heather'a bakıyordu. Sonunda yürümeyi bırakarak ayağının ucuyla 
kızı dürtükledi. "Senin neyin var? Biraz sus da neler olduğunu anlat bakayım." 



Kız gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü kaldırdı. Burnu pembeleşmiş, makyajı akmıştı. Bir kuaför 
elinden çıktığı belli olan saçları oradan buradan sarkmaya başlamıştı. Çenesine doğru akan bir 
damlayı yaladıktan sonra sevgili, bir kavga, otoyolda beş parasız ve ayakta duramayacak kadar 
sarhoş terk edilme ve geçen bir devriye tarafından tutuklanma hakkında karmakarışık bir şeyler 
anlattı. Bugün yirmi birinci doğum günüydü ve o günü nezarethanede geçiriyordu. Babası belediye 
meclisi üyesiydi ve evine telefon etmeye cesaret edemiyordu. Kız sözün orasına vardığında yine 
hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. 
Şilte üzerinde yatan sıska kadın, "Aman aman" dedi. 
Buna içerleyen Nettie tanıdığı anlaşılan kadına döndü. Büzülmüş yatan şekle karanlık bir bakışla 
baktı. "Sen kendi işine bak, orospu." Sonra Heather'ı beceriksizce okşadı. "Zavallı yavrucak. Ama 
hepsi geçecek bunların. Sen keyfini kaçırma sakın. Her şey yoluna girecek..." 
Ben uzanıp başımı elime dayadım. Bibianna sırtını duvara dayamış, ısınmak için de kollarını 
göğsünde kavuşturmuştu. "Ne boktan bir durum. Dışarda insanlar birbirlerini öldürüyorlar Bunun 
gibi biri tutuklanıyor. Aklım ermiyor doğrusu. Babasına bir telefon edin de gelip onu çıkarsın. Zaten 
eve dönmediğini görünce o karakolu arar ya." 
"Nasıl oluyor da sen polise bu kadar düşmansın?" diye sordum. 
Bibianna elini saçları arasından geçirerek başını arkaya attı. "Babamı polisler öldürdü. Annem 
Anglosakson'du. Babanı Latin. Lisede tanışmışlar ve annem babama âşık olmuş. Hamile kalınca 
evlenmişler. Ama iyi bir evlilikleri olmuş." 
"Polis neden öldürdü babanı?" 
"Aptalca bir şey yüzünden. Küçük bir marketten bir paket et ve bir iki paket çiklet.gibi önemsiz bir 
şeyler çalmış. Market müdürü onu yakalamış, tartışmaya başlamışlar. Görevde olmayan bir polis 
de silahını çekip ateş etmiş. Hepsi bir paket ve benim için bir iki paket çiklet. Ne yazık ama. Annem 
şoku hiç atlatamadı. Onu izlemek korkunç bir şeydi. Altı ay sonra biriyle evlendi ama adam berbat 
biriydi, onu sabahtan akşama kadar döverdi. Aksilik işte onu da polisler öldürdü. Annem herifi 
evden kovardı. Adam bir süre ortalıktan kaybolur, sonra yine dönerdi. Pişmanlık duyuyor 
görünürdü. Annemin parasını elinden alır, bizi döverdi. Çoğunlukla sarhoştu. Anneme sulanmadığı 
zaman bana sulanırdı. Bir keresinde yüzüne bir bıçak savurdum, az daha gözü çıkıyordu. Bir gece 
iki kapı aşağıda bir apartmana girerken yakalandı. Tüfeğiyle apartmana kapandı. Polisler çevreyi 
sardılar. Televizyon ekipleri. Anti terör ekipleri, göz yaşartıcı gaz. Polisler köpek gibi vurdular 
adamı. Ben sekiz yaşındaydım." 
"Sana bir iyilik yapmışlar" dedim. Gülümsemesi buruktu ama bir yanıt vermedi. "Annen sağ mı?" 
"Los Angeles'te" dedi Bibianna. "Ya sen? Senin bir ailen var mı?" 
"Artık yok. Yıllardır tek başımayım. Benim şanslı numaramı bulacaktın hani?" 
"Doğru. Doğum tarihin nedir?" 
Sahte kimliğimdeki doğum tarihi gerçek doğum tarihimdi. "Beş Mayıs" dedim. Yılını da söyledim. 
"Kalemim de yok. Hey Nettie, yazacak bir şeyin var mı?" Nettie başını salladı. 
Bibianna omuzlarını silkti. "Eh, ben de kafadan yaparım." Parmağını yalayıp yere dokuz tane kare 
çizdi. Ortadakine 5 rakamını yazıp üçüncü üssünü hesapladı. Hücrenin ışıkları loş, yer o kadar 
kirliydi ki, kareleri gözlerimi kasmadan görebiliyordum. "Çok iyi" dedi. "Görüyor musun? Beş, 
değişiklik J hareket sayısıdır. Sende tam üç tane var. Bu çok esaslı. Yolculuk falan yani. Büyüme. 
Sen bir şeyler yapacak bir insansın. Sıfır sınır olmaması demek. Canının her istediğini yapabilirsin. 
Yaptığın her işte de başarılı olursun. Ama bu seni dağıtır. Özellikle de şuradaki beşler. Đstediğini 
yapmanı güçleştiriyor. Asla aynı olmayacak bir iş gerek sana. Bilmem anlatabildim mi? Hareketin 
tam ortasında olmalısın..." 
Onay bekleyerek yüzüme baktı. 
Daha iyi bir şey bulamadığımdan, "Çok garip" dedim. 
Nettie bize baktı. Isınmak için kendisine sokulmuş olan Heather'in omzuna kolunu atmıştı. "Burada 
uyumaya çalışıyoruz, biraz daha alçak sesle konuşamaz mısınız?" dedi. 
"Kusura bakma" dedi Bibianna. Yaptığı işi bırakıp şilteye uzandı. Çizdiği kareler loş ışıkta 
parlamaya devam ediyordu. Hücrenin lambası parlaktı, biraz ısınmıştık da. Koridorlarda bir 
hareketlilik vardı: Bir telefon çalıyor, ayak sesleri, mırıldanmalar, bir hücre kapısının çarpılması. 
Zaman zaman havalandırma deliklerinden sigara dumanı gelir gibi oluyordu. Altımızdaki katta her 
an elli altmış kadının bulunduğu yatakhaneler vardı. Gözlerimin kapanmaya başladığını 



hissediyordum. Hiç olmazsa yağmurdan korunmuştuk ve kötü adamlar bize bir şey yapamazlardı. 
Eğer bizimle aynı hücrede değilseler. Bak, bu düşünecek bir noktaydı işte. 
"Đyi bir şey var" diye mırıldandı Bibianna. 
"Neymiş o?" 
"O esrarlı sigarayı bulamadılar..." 
"Çok talihliymişsin." 
Ondan sonra birimizin şilte üzerinde dönüp de elbiselerimizin hışırdaması dışında tam bir sessizlik 
sürdü. Sıska, beyaz kız hafif hafif horlamaya başladı. Ben sırtüstü yattığım yerde Bibianna'yı 
düşünüyordum: Onu hep hapse birlikte atıldığım ilk olarak hatırlayacaktım. Aramızda pek de iyi 
bilinmeyen o bağ doğmuştu. Jimmy Tate bizi kurtarsaydı çok daha mutlu olacaktım ama onun bize 
nasıl yardım edebileceğini de düşünemiyordum doğrusu. Şu anda herhalde o da erkekler 
koğuşunda bizimle aynı durumdaydı. Çılgın Jimmy Tate ve Bibiannia Diaz, ne çift ama... 
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Bir daha bir anahtar şakırtısıyla uyandım. Gözlerim açıldı. Kadın gardiyanlardan biri kapıyı 
açıyordu. Kadın kısa boylu ve sağlam yapılıydı, sanki zamanının büyük bir kısmını jimnastik 
yaparak geçiriyormuş gibi, Hücredeki diğer dört kadın hâlâ uyuyordu. Gardiyan beni işaret etti. 
Gözlerim yarı kapalı olarak dirseğimin üzerinde doğruldum, saçlarımı gözlerimin üzerinden arkaya 
ittim. Kendimi işaret ettim. Beni mi istiyordu? Kadın sabırsız bir hareketle kapıyı gösterdi. Öne 
doğru emekledim, sessizce ayağa kalktım. Saatin kaç olduğunu ya da kaç saat uyuduğumu bilmek 
olanaksızdı. Kadın hiç konuşmadan kapıyı açtı, dışarı çıktım. Çoraplı ayaklarımla koridorda 
arkasından yürürken dişlerimi fırçalamış olmayı istedim. 
Bir zamanlar, kendisine iki buçuk metreye dört metre boyunda bir masa yaptırtmış ve bunun 
Folsom Cezaevi'ndeki iki kişilik hücreler kadar olmasıyla övünen bir polisle çıkmıştım. Sokulduğum 
oda da işte o kadardı ve içinde sade bir ahşap masa, üç dik arkalıklı ahşap iskemle ve süt rengi bir 
camın içindeki ampulden başka bir şey yoktu. Bir yerde gizli bir ses alma ay olduğuna bahse 
girebilirdim, Masanın altına baktım ama herhangi bir tel göremedim, iskemlelerden birine oturarak 
nasıl davranmam gerektiğini düşündüm. Berbat bir halde olduğumu biliyordum. Saçlarım yapış 
yapıştı ve herhalde yer yer de havaya dikilmişti. Gözlerime sürdüğüm boyanın yüzüme iyice 
dağıldığından emindim. Üzerimdeki sokak kadını elbisesi yalnız buruşuk değil, aynı zamanda 
hafifçe ıslaktı da. Eh, polis zulmüyle karşılaşırsam hiç olmazsa üstümün kanlandığına 
yanmacaktım. 
Kapı açıldı ve içeri bir başka sivil detektif (benim talihim) eşliğinde Teğmen Dolan girdi. Bu korkunç 
iş başladığından bu yana ilk kez bir korku kıpırtısı hissettim içimde. Dolan o halime tanık olmasını 
isteyeceğim en son kişiydi. Boynumdan yukarı bir kızıl dalganın yükseldiğini hissediyordum. 
Dolan'ın yanındaki, altmış yaşlarında, gümüş saçları arkaya taranmış, dört köşe yüzlü, batık gözlü, 
kenarları aşağıya sarmış ağızlı bir adamdı. Dolan'dan daha uzun boylu ve daha iri yapılıydı. 
Üzerinde pötikare yelekli bir takım elbise, mavi gömlek, boynunda bir koltuk döşemeye daha 
uygun çiçek desenli, geniş kestane rengi bir kravat vardı. Sağ elinde altın bir yüzük, sol bileğinde 
kalın altın zincirli bir saat vardı. Kibar olmak için özel bir girişimde bulunmuyordu. Eğer benim 
hakkımda bir fikri varsa bunu yüzünde göstermiyordu. Đki adam odayı doldurmuş gibiydiler. 
Dolan dışarı uzanıp birine bir şey söyledi, sonra kapıyı kapayarak iskemlelerden birine ata biner 
gibi oturdu. Diğer adam da oturdu, bacak bacak üstüne attı. Elleri kucağındaydı ve benimle 
gözgöze gelmemişti. 
Dolan, "Kahve getirtiyorum" dedi. "Đhtiyacın varmış gibi görünüyorsun." 
"Burada olduğumu nereden biliyorsun?" 
"Memurlardan biri kaydın yapıldığı sırada seni tanımış, bana telefon etti." 
"Bu kim?" diye öteki adama baktım. Kimliğinin bilinmeme avantajına sahip olmasının doğru 
olmadığını düşünüyordum. O benim kim olduğumu bir ilgisizlik tavrı takınacak kadar iyi biliyordu. 
"Teğmen Santos" dedi Dolan. Santos kıpırdamadı. Neydi bu? Düşman tavırlı erkeklerle tanışma 
haftam mı? 
Kalkıp masanın üzerinden elimi uzattım. "Kinsey Millhone. Tanıştığımıza memnun oldum." 
Tepkisi çok yavaştı, daha ne kadar kaba davranabileceği-düşündüm. El sıkıştık, gözgöze 
geldiğimizde hâlâ taş gibi bir tarafsızlık sergiliyordu. Önce benden hoşlanmadığını sandım fakat bu 
fikrimi değiştirmek zorunda kaldım sonra. Benim hakkımda bir fikir edinmiş olamazdı. Kendisine 
yararlı olabilirdi ki? Daha karar vermemişti. 



Kapı vuruldu. Dolan uzanıp açtı. Memurlardan biri üzerinde üç karton bardak kahve, bir kutu süt ve 
bir iki şeker olan tepsi getirdi. Dolan adama teşekkür ederek kapattı. Tepsiyi masanın üstüne 
bırakıp bana bir bardak uzattı. Santos da.uzanıp kendisininkini aldı. Ben benimkine sütle iki paket 
şeker koydum. Kahve sıcak değildi ama tadı çok hoştu 
"Jimmy Tate'e ne oldu?" diye sordum. . '"Şu anda adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya. Đyi bir 
avukat Ölüme Sebebiyete dönüştürebilir ama geçmişi göze aldığında buna pek şans vermem" 
dedi Dolan. "Olanları bize anlatacak mısın?" 
"Elbette" dedim. Gerçeği biraz zorlayacağımı biliyordum "California Fidelity istediği bir sigorta 
tazminatı için Bibianna Diaz'ı araştırmamı istedi. Somut deliller elde edecek kadar kendisine 
yaklaşmayı umuyordum ama şimdiye kadar moda hakkında birkaç tavsiyeden başka bir şey elde 
edemedim. Öteki adamın adı Chago. Raymond Bilmemnenin kardeşi. Raymond da Bibianna'nın 
eski sevgilisi. Anladığım kadarıyla Raymond onunla karısını bilinmeyen nedenlerle Bibianna'yı 
kaçırmaları için göndermiş. Bibianna'ya neler olduğunu söyletemedim..." 
Santos söze karıştı. "Kadınla Raymond Maldonado evleneceklerdi. Kadın kaçtı. Maldonado böyle 
şeyleri hafife alacak insan değildir." 
"Đnanırım" dedim. "Đşbirliğine yanaşmadığı takdirde Chago'ya onu öldürme emri verdiği anlaşılıyor." 
Santos oturduğu yerde kıpırdandı. "Bunların hepsini biliyoruz. Raymond onu geri istiyor." 
Her iki adam da bana bakmıyorlardı. Konu üzerinde ısrar etmenin bir anlamı olmayacağını 
görüyordum. 
Dolan elindeki not defterine baktı, bir sayfa geriye döndü. "Ya Jimmy Tate? O bu işe nasıl karıştı?" 
"Pek emin değilim" dedim. "Bibianna ile son bir iki aydır epey yoğun bir seks ilişkisine girmiş 
sanırım. Şu anda durum zor görünüyor." Hakkında pek bir şey bilmediğim ölü adamla çok şey 
bildiğim Tate hakkında biraz daha bilgi vererek o gün yaptıklarımı anlattım. Tate'i her ne kadar 
seversem de, olayda onu polisten korumak için bir neden göremiyordum. Nasıl olsa olayın başka 
tanıkları da vardı ve Dolan hepsiyle konuşmuş olmalıydı. 
Sözlerim bitince bir sessizlik oldu. Ellerime baktım ve hikayemi anlatırken boşalmış olan bardağı 
parçalamış olduğumu gördüm. Parçaları masanın üzerine bıraktım. 
"Ve Tate ateş etti" dedi Dolan. 
"Onu görmedim ama tahminim öyle. Đki el ateş etti, ben kendimi yere attıktan sonra birkaç el daha 
ateş edildi. Bibianna'nın silahlı olduğunu sanmıyorum." 
"Ya öteki kadın? Dawna? Onun silahı var mıydı?" 
"Görmedim, en azından lokantadayken. Otomobilde olabilirdi ama. O ortaya çıkmadı mı?" Dolan'ın 
sorumu yanıtlayacağını sanmıyordum ama sanki eşitmişiz gibi davranmak hoşuma gidiyordu. 
Dolan sorumu yanıtlayarak beni şaşırttı. "Yaralanmış. Ciddi bir şey değil. Bir kurşun bir yerde sekip 
köprücük kemiğini sıyırmış. Onu bir iki blok ilerde bir telefon kulübesinde bulduk. Her ne kadar 
kabul etmiyorsa da, herhalde Raymond'u arıyordu." 
"Hastanede mi?" 
"Şimdilik. Olanak bulursak bize anlattıklarını dinlemek için onu tutacağız." 
"Ne anlatacak ki?" 
Dolan, Santos'a baktı. Santos'un bir karâr vermekte olduğunu hissediyordum. Yüz ifadesi 
değişmedi ama aralarında iletişim kurulmuş olmalıydı. 
"Sana olanları anlatalım en iyisi" dedi. "Biraz karışık bir işe karışmışsın." 
"Dinliyorum." 
Santos iskemlesini duvara dayadı, ellerini başının arkasında kavuşturdu, "Güney California'da 
bugüne kadar en büyük oto sigortası dolandırıcılığı olduğuna inandığımız olayı açığa çıkarmak için 
çeşitli grupların oluşturduğu bir ekibin başıyım. Neden söz ettiğimi bilecek kadar bu işin içinde 
bulunmuşsundur. Los Angeles ülkenin otomobil sigorta dolandırıcılığı merkezidir. Bu şimdi Ventura 
ve Santa Teresa'ya da yayılmaya başladı. Bu çete her yıl beş yüz milyon ile bir milyar dolarlık 
sahte talep yapan düzinelerce çetenin yalnızca biridir. Şu anda karşımızda on beş avukat, yirmi 
yirmi beş tıp doktoru var. Bunun dışında da taleplere neden olan sahte kazalarda yer alan elli 
altmış kişi." Đskemlesini duvardan itti, ön ayaklan yere çarparken dik oturdu. "Buraya kadar tamam 
mı?" 
"Tamam" dedim. 
Öne eğilerek bir kolunu masaya dayadı. Bana karşı tavrının nasılsa yumuşadığını farkettim. Đşiyle 
canlanan bir insandı. Bu açıklamayla ne elde edeceğini bilmiyordum ama Los Angeles'ten 



geceyarısı bu kaygılarını belirtmeye gelmiş olmadığı kesindi. "Son iki yıldır bu olay üzerinde 
çalışıyoruz ve hâlâ onu yakalayacak duruma gelemedik" dedi. 
"Arada bir bağlantı göremiyorum. Bibianna çeteden değil, değil mi?" 
"Öyleydi. Raymon Maldonado işe 'olay hazırlayıcı' olarak girdi.. Şu anda elebaşlarından biri 
olduğuna inanıyoruz ama henüz bunu kanıtlayamıyoruz. Bu çetelerin nasıl çalıştıklarını bilir 
misin?" 
"Pek sayılmaz" dedim. "Benim karşılaştığım kişiler genelde amatörlerdir." 
"Yöntemleri bir dereceye kadar benzer herhalde. Son günlerde profesyoneller büyük parti vurmak 
yerine büyük paralara dönüştürülebilecek küçük ve masum talepler yapıyor. Sırt ağrısı falan gibi 
aksini kanıtlamanın güç olduğu hasarlar için tazminat topluyorlar. Bu işin yöntemini bilirsin 
sanırım." Yanıt beklemeden devam etti. "Olay hazırlayıcı genelde meteliksiz ve paraya ihtiyacı 
olan bir otomobil sahibi bulur. Çetenin acentesi aracılığıyla sigorta ettirirler. Olay hazırlayıcı 
otomobil sahibine kendisiyle otomobilde olan iki 'yolcunun' -ki böyle birileri yoktur- adlarını verir. 
Đkinci otomobil de olanların adları da vardır kendisinde. Olay başına altı yedi tazminat talebinden 
söz ediyoruz. Bir de 'boğalar ve inekler' denilen biçimi vardır. Burada her iki otomobil de 
dolandırıcılıkta kullanılır. 'Boğa' yani sigortalı otomobil yolcu dolu olarak sigortasız olan 'ineğe' 
çarpar. Yolculardan hepsi sözde yaralanır. Sigortalı genelde muayene edilmeden sigortalanmış bir 
hurdadır." 
"Sahte bir kazanın bile yer almamış olduğu taleplerle karşılaştığım olmuştur" dedim. 
"Onlar da var. Maldonado'nın işleri arasında sahte kazaların yanı sıra kâğıt kazaları da var. 
Birbirleriyle ilişkisiz görülen taleplerde hep aynı adlar çıkınca bu çetenin varlığından haberdar 
olduk. Aynı sigorta acentesi, aynı avukat. Eksper sonunda adları bilgisayara yükleyince daha 
önceki yirmi beş olayla ilişkiyi saptadı. Bunlardan çoğu yalandı. Bir talep sahibinin adresi terk 
edilmiş bir otobüs garajıydı." 
"Yöntemleri ne?" diye sordum. 
"'Yem ve avcı' diye iki araç gerektiren bu numarayı haftada beş altı kere kent yollarından birinde 
yapıyorlar." 
"Otoyolları kullanmamalarına şaştım" dedim. 
Başını salladı, "Çok tehlikeli. Bunlar ölmek heveslisi değiller. Çoğunlukla pahalı bir araçta ya da 
ticari bir araçta, yani iyi bir bedelle sigorta edilmiş olması gereken bir araçla yolculuk eden birini 
seçiyorlar. Buna 'hedef diyorlar. Biri öne geçiyor ve saatte otuz beş mil yapıyor. Bir işaret üzerine 
'avcı' adı verilen 'kinci otomobil en önde gideni birden solluyor. Öndeki sert bir fren yapınca 
'hedefin otomobil ona arkadan bindiriyor. Av gaza basıp kaçıyor. Hedefle diğeri iyi yurttaşlar gibi 
bir kenara çekip birbirlerine plaka numaralarını veriyorlar. Hedef bu ana arkadan çarpmanın 
sorumluluğunun kendisinde olduğunu bildiği için çok huzursuz. Diğer otomobilin sürücüsü ona 
karşı anlayışlı ve suçun onda olmadığını doğruluyor." 
"Ama sigorta şirketi hasarı ödüyor elbette." 
"Ödemek zorunda. Bu eyalette birine arkadan çarpsanız cezasını ödersiniz. Ancak 'yem'in çok 
geçmeden kazadan doğan 'sorunları' olduğu ortaya çıkıyor. Bir avukatla görüşüyor, avukat bir 
doktora görünmesini söylüyor. Ya da bir ortopediste gidiyor..." 
"Hepsi suçortağı tabii..." 
"Hepsi" dedi teğmen Santos. 
"Ve Bibianna bu çeteye Raymond aracılığıyla girdi, öyle mi?" 
"Öyle görünüyor. Benim topladığım bilgiye göre Raymond onu iki yıl önce bu işe soktu ama 
tanışıklıkları daha eskiye dayanıyor. Bir yıl önce evlenme hazırlıkları yaparken kadın bilinmeyen bir 
nedenle vazgeçmiş. Martta ortadan yok olmuş ve kısa bir süre sonra Santa Teresa'da görülmüş. 
Anlaşıldığı kadarıyla namuslu olmaya karar vermiş ama iş bulmakta çok zorlanmış. Sonunda bir 
kuru temizlemecide işe girmiş ama aldığı ücret pek azmış. Tahminim ondan sonra da kendi başına 
biri iş çevirmeye kalkıştığı." 
Şimdi her şey yerli yerine oturmaya başlamıştı. "Ve şimdi de benim araştırmam seninkini tehlikeye 
soktu." 
"Henüz değil ama gerçeğe çok yaklaştığın anlaşılıyor. Senin bir şey bilmeden araya girmen doğru 
olmazdı. Ve tek sorunumuz da bu değil. Bir yerde bir sızıntı olduğu anlaşılıyor. tik bilgiler bir yoldan 
mutlaka Raymond'a ulaşıyor. En az kere baskın düzenledik... en son Raymond'un El Segundo oto 



tamirhanesine, Arama ve tutuklama emirlerini çıkararak oraya vardığımızda boş bir tesisle 
karşılaştık -bir levye ile bir Pepsi kutusundan başka bir şey yoktu." 
"Anlamıyorum. Ne arıyorsunuz ki?" 
Teğmen Santos durup öksürdü. "Dosyalar, belgeler, iz Raymond'a kadar gidiyor. Onu 
yakalayabiliriz ama o zamana kadar kanıtlar yok edilmiş olduğundan savcılık dava açamıyor." 
"Demek baskın boşuna yapıldı?" 
"Pek boşuna sayılmaz. En tepedeki kişiyle beş altı kişiyi enseledik -bir iki avukat, birkaç doktor, iki 
ortopedist. Raymond ise işin kendisine ait kısmını daha da genişletti. Bu baskından yararlanarak 
yukarda açılan yere oturdu. Şimdi yine onun peşine düşeceğiz ama önce bu muhbiri bulmamız 
gerek, yoksa yine aynı şey tekrarlanmış olacak. Bu arada işe yarayacak bir başka yaklaşım da 
düşünüyoruz. Ama bilginin nereden sızdığını bilemediğimiz için kime güveneceğimizi bilemiyoruz." 
Dolan huzursuzca kıpırdanıp Santos'un bana bilgi vermek için ağzını açtığından bu yana ilk kez 
konuştu. "Söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama sızıntının burada olduğundan kuşkulanıyorum. 
Raymond'un Bibianna'nın Santa Teresa'da olduğunu da o muhbir aracılığıyla öğrendiğini 
düşünüyoruz. Kadın bir ay önce burada tutuklandı ve biri kefaletini yatırıp tahliyesini sağladı." 
Aklıma bir şey gelmişti. "Evet, bundan söz ettiğini hatırlıyorum. Raymond'un kendisini bulmasından 
çok kaygılanıyordu." 
"Kaygılanması için de neden var. Adamın bazı ciddi sorunları olduğu kesin" dedi Santos. 
"Yaptıklarının bazı sonuçlarını gördüm." 
"Ben hâlâ bütün bunları bana neden anlattığınızı anlamış değilim." 
Kısa bir sessizlikten sonra Dolan konuştu. "Eğer seni bu insanlar arasına sokabilirsek bir fırsat 
daha ele geçirebiliriz," 
Yüzlerine baktım. "Ciddi olamazsınız." 
Bir ona, bir diğerine baktım ama ikisi de konuşmadı. "Bunu nasıl yapmayı umuyorsunuz?" 
Dolan neşesizce gülümsedi. "Güç olan kısmını sen başarmışsın bile. Bibianna ile ilişki kurdun ki, 
biz bunu yapamayız." 
"Bu ne işe yarar ki? Onun Raymond'la ilişkisi kalmadığım söylemiştiniz." 
Dolan omuzlarını silkti. "Ama Raymond'un onunla ilişkisi bitmedi. Dawna ona haber verebildiyse 
herhalde şu anda bura. ya doğru yola çıkmıştır. Sen Bibianna'dan ayrılmamaya çalış özellikle de 
Raymond onu Los Angeles'e geri götürmek isterse. Senin aralarında olmanı istiyoruz." 
"Bir dakika. Dawna'yı CF şirketinde görmüştüm. Ya beni hatırlarsa?" 
"Sen Dawna için kaygılanma. Onu safdışı tutarız biz." 
Sıktığı spreyden perukaymış gibi kaskatı kesilmiş olan saçlarımdan geçirdim elimi. "Siz bayağı 
kaçırmışsınız" dedim. "Ben bu tür yeraltı faaliyetlerinden hiç anlamam.." 
"Sana tümüyle bilgisiz gitmeni söylemiyoruz..." 
"Bak, şimdi içim rahat etti işte." 
Bunu duymazdan geldi. "Her türlü bilgi verilecek" dedi. "Daima arkanda bekleyen bir yardımcın 
olacak, senin her nerede olduğunu bilecek biri." 
Bir ona bir diğerine bakıyordum. Đkisine de güvenmiyordum, Eksik bir parça olduğunu ve bunu da 
bana anlatmadıklarını hissediyordum. "Her nasılsa içimde bunu daha önce de denediğiniz gibi bir 
his var" dedim. 
"Pek talihimiz olmadı" dedi Santos. "Bu durumda bir kadının daha etkili olacağını düşünüyoruz. Bu 
herifler kadınları fazla zeki görmezler, ilgileniyor musun?" 
"Hayır." 
Dolan sanki iyi duymamış gibi bir elini kulağının arkasına götürdü. 
"Yapmayacağım, Teğmen Dolan. Polislikten ayrılalı on yıl oldu, o zaman bile sivil çalışmamıştım. 
Unutun bunu. Ben bu tür çalışma eğitimi almadım ve bu da çok tehlikeli bir iş." 
"Kimi zaman bu tek seçenektir" dedi Santos. 
"Sizin tek seçeneğiniz olabilir ama kesinlikle benim değil." 
Santos gözlerini kaçırdı. "Bu polise saldırı nedeniyle önünde bir yıllık hapis var. Polis memuruna 
saldırı ağır suçtur. Ruhsatını da elinden alabiliriz." 
Adamın yüzüne baktım. "Şimdi de tehdit, ha? Buna bayıldım işte. Hayır, pis işinizi yapmayacağım. 
Raymondo Maldopado umurumda bile değil benim." Đçimden bir sıcak dalgasının yükseldiğini 
hissediyordum. "Öyle tehditten hoşlanmam ben. Eğer benden bir şey isteyecekseniz başka bir 
yerden başlayın bakalım." 



Santos aynı konuyu işlemeye niyetli görünüyordu ama Dolan bir sabırsızlık jestiyle onu susturdu. 
"Bir yanıt vermeden önce biraz tartışalım" dedi. 
"Yanıtım hayır." 
Đki adam yine pek de anlayamadığım bir biçimde bakıştılar. Kitaplarındaki her kuralı uyguluyorlardı 
ve ben pes etmeyeceğime göre durumları gerçekten komikti. 
Dolan öne eğildi, sesi bir perde hafifledi. "Bilmen gereken bir şey daha var, ondan sonra istediğini 
yapabilirsin. Arkadaşın Parnell Perkins, Raymond'un adamlarından biriydi. Onu Raymond'un 
öldürdüğünü düşünüyoruz ama elimizde kanıt yok." 
"Đnanmıyorum." 
"Perkins'in gerçek adı Darryl Weaver'di. Compton'da bir sigorta şirketinde çalışıyordu. Raymond 
araları açılana kadar bütün taleplerini onun aracılığıyla yapmaktaydı. Weaver Los Angeles'ten 
ayrılıp buraya geldi, adını değiştirdi ve California Fidelity'de çalışmaya başladı." 
Birden onun Bibianna'nın dosyasını neden Mary Bellflower'e verdiğini anladım. Raymond ile 
Bibianna'nın yine birlikte çalıştıklarını ve Raymond'un peşinde düşeceğini sanmış olmalıydı. 
Bibianna'nın adını görünce kalbi duracak gibi olmuştu her. halde... 
Santos konuşmaya başladı. "Bir ay kadar önce bize gelip işbirliği teklif etti. Öldürüldükten sonra 
Santa Teresa Emniyeti parmak izlerini bize gönderdi, ben de kalktım buraya geldim." 
"Demek o cinayet soruşturmasını onun için hasıraltı ettiniz?" dedim. 
"Evet" dedi Dolan. "Raymond'un ne yapmakta olduğumuzu öğrenmesini istemiyoruz. Soruşturmayı 
hasıraltı etmedik, sessizce sürdürüyoruz." 
Oda birden sessizleşmişti. Sessizliğin giderek artmasına göz yumdular. Ben sonuçları düşünecek 
kadar bekledim, içimden bir ses, yapma bu işi, yapma bu işi diyordu, "işin süresi ne kadar?" diye 
sordum. Zokayı yutmuştum ve bunu da anlamışlardı. 
Dolan Santos'a baktı. "Çok az. En fazla yarım gün." 
"Benden istediğiniz nedir?" 
"Üç şey. Sızıntıyı bul. Dosyaların nerede olduğunu öğren ve bize Raymond'un arkadaşını 
öldürdüğünün kanıtını getir." 
"Sen bize nelere ihtiyacın olduğunu söyle" diye Santos atıldı. Çoban köpeği gibi güdüyorlardı beni. 
"istediğin her şeyi vereceğiz." 
"Önemli olan onlardan iş teklifi almak" dedi Dolan. "Ondan sonrasını, Bibianna'nın yardımı olmasa 
da sen yürütebilirsin." 
Durumu düşünürken bir yandan da razı olmamın hiç akıllıca bir şey olmadığı geçiyordu aklımdan. 
"Eğer düzenlenmiş kazalardan söz ediyorsanız Hannah Moore adına sahte bir poliçe yararlı 
olurdu" dedim. 
"Bunu CF'den yaptırtabilir misin?" diye Dolan sordu. 
"Yaptırtabilirim ama sizden gelse daha iyi olur. Mac Voorfes'in onayını almanız gerekecek ve yine 
de normal kanallardan geçmek zorunda." 
"Ne kadar az insan bilirse o kadar iyi" dedi Dolan. 
"Bu bir sorun olacak mı?" diye Santos bana sordu. 
"Bence CF sizinle işbirliğine yanaşacaktır." 
"Senden mikrofon takmanı isteyebiliriz" dedi Santos. "Bu sabah dokuzda buraya bir teknisyen 
getirtip seni hazırlayabiliriz." 
"Raymond ile adamları üstümü aramazlar mı?" 
"Sanmam" dedi Santos. "Ama ararlarsa bizim dinleme menzili içinde olacağımızı unutma." 
Dolan içimin rahat etmediğini farketmişti. "Eğer mikrofon kullanırsan yarım blok ötede bir araba 
dolusu sivil memur bekliyor olacak" dedi. "Seni mümkün olduğu kadar korumaya kararlıyız. Bu 
insanların yaklaşmanın en iyi fırsatı bu olabilir ve bunu da kaçırmak istemiyoruz. Soracağın bir şey 
var mı?" 
"Aklıma gelecek bir iki şey olacak sanırım." 
"Seni bilgilendirmek için bir fırsatımız daha olacak" dedi. Şimdi seni Bibianna'nın yanına 
göndereceğiz. Sabah ikinizi de kefaletle bırakacağız. Bunu senin başardığını söyle. Kadının sana 
minnettar kalması iyi olur. Mikrofon teknisyeni gelene kadar seni tutacağız." 
"O çıkar da ben kalırsam kuşkulanmaz mı?" 
"Sen bir açıklama bulursun nasıl olsa" dedi Dolan. "Bu arada onunla daha sonra buluşmak için 
anlaş." 



"Ya Raymond ondan önce gelirse?" 
"Bir şey düşünürüz. Ha., hazır konu üzerindeyken..." Dolan günün her saatinde bulunacağı özel 
telefon numarasını yazdı. Kâğıdı çorabımın içine soktum. Saatine baktı, toplantının sona erdiğini 
göstermek için ayağa kalktı. 
Ben de kalktım. Santos'la tokalaştık, "Saat kaç?" diye 
"Dördü iki geçiyor." 
"Bu saatte ayakta olmayacak kadar yaşlıyım." Dolan’a baktım. "Bana bir iyilik yapar mısın? Siyah 
meşin ceketimi lokantada bıraktım, VW'im de Et Dolabı'nın yanındaki parkta. Bu öğleden sonraya 
kadar oraya gidemem herhalde. Ceketi soruşturup park memurunu uyarır mısın? Arabanın 
çekilmesini ya da ceza yazılmasını istemiyorum." 
"Olur." Dolan elini uzattı. "Teşekkür ederim." 
"Daha bir şey yapmadım." 
Kadın gardiyan beni sarhoş hücresine götürüp kilitledi Yorgunluktan ayakta duramıyordum. 
Şilteme gidip yattım, Bibianna uyanıktı ve kuşkuyla bana bakıyordu. "Neredeydin?" 
"Cinayet detektifinin soruları vardı." 
"Dawna yakalanmış mı?" 
"Şu anda önemsiz yaralarla hastanedeymiş. Tate de erkekler tarafında. Onu cinayetle 
suçlamaktan söz ediyorlar ama bunu nasıl yapacaklarını anlayamadım. En fazla ölüme sebebi 
diyebilirler." 
"Namussuzlar." 
"Paçayı kurtaracaktır." 
"Sanırım." Bibianna yeniden uykuya dalacak gibiydi. 
Bir an duraksadım, sonra balıklama atladım. "Dışardayken kefaletçime telefon ettim, ikimiz için de 
para yatıracak, sekizde burada olacak." 
Gözleri açıldı. "Benim için de mi? Bunu neden yapıyorsun ki? Benim o kadar param yok. Beş yüz 
dolardan söz ediyorsun sen!" 
"Borcun olur. Önemli değil." 
Çok şaşırmıştı. "Ama neden şimdi? Neden başında yapmadın?" 
"Tasarruf hesabımda para olduğunu şimdi hatırladım. Arabam tamircide. Onun için para 
biriktiriyordum. Aman, ne farkeder ki! Varsın biraz daha kalsın. Burada işime yaramaz ya." 
Ama hikâyemi tam olarak yutmuş değildi. "Bunu yaptığına inanamıyorum" dedi. 
Sıska kadın yattığı yerden sert bir sesle, "Sen manyak mısın nesin?" dedi. "Al parayı da çeneni 
kapat işte!" 
Bibianna kadına baktı, sonra gülümsedi. Bir an bana baktı. "Teşekkür ederim" diye mırıldandı. 
Gözleri kapandı sonra. Karın üstü yatıp ısınmak için kollarını altına soktu. Birkaç dakika sonra 
uyumuştu bile. 
Havada uyuyan insan kokusu vardı: Islak çoraplar, bayat nefes, yıkanmamış saçlar. Döndüğümde 
hepsinin uyanacağını sanmıştım ama Bibianna'dan başka kıpırdayan olmamıştı. Koridorda loş bir 
ışık yanıyordu. Sessizlik mutlaktı artık. Yerde Bibianna'nın tükürüğüyle çizdiği sayı falını 
görebiliyordum. Hareket ve değişiklik. Eh, doğru değil diyemezdim ya. 
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Bundan sonra olanlar, sorumluluğun kime ait olduğunun hiç belirlenmediği bürokratik yanlışlık 
sonucuydu. Kırtasiye işlemleri saat altıda tamamlandı ve Bibianna ile salıverildik. Ne Dolan ne de 
Santos'tan bir haber vardı, ne de bana mikrofon takmış olan teknisyen görünmüştü. Ben 
gardiyanın beni çağırmasına mazeret uydurup oradan alarak vaat edilen brifingin verilmesini 
boşuna bekledim. Neler oluyordu? Bir plan değişikliği mi yapılmıştı? Salıverilmemi geciktirecek bir 
neden düşünemiyordum. Duruma göre davranmam gerekecekti artık. Hâlâ şeffaf bir torbada olan 
özel eşyam elimdeydi. Ayakkabılarımızı, kemerimizi ve diğer eşyamızı geri vermişlerdi. Çok 
sinirliydim temiz havadan bir iki nefes çekince biraz kendimi toparladım. Đçerde yalnızca dört saat 
geçirmeme rağmen özgürlüğün kendisine özgü bir başdöndürücülüğü vardı. 
Sabah soğuk ve sisliydi, yerler dün geceki yağmurdan ıslaktı. Cezaevinin çevresindeki tepeler 
sakin görünüyordu, küçük kuşlar cıvıldaşmaktaydı. Otoyoldaki trafiğin gelgit gibi bir yükselip bir 
alçalan sesi insana okyanus huzuru veriyordu. Bir duş yapmak, kahvaltı etmek, biraz kendi başıma 
kalmak istiyordum. Bibianna'dan ayrılarak Dolan'ı bulup neler olduğunu anlamak için bir mazeret 
uydurmalıydım. Bu arada da ona tutkallanmış gibi yapışacaktım. 



Đlk iş bir araç bulmaktı. Tımarhaneden yeni salıverilmiş bir akıl hastası gibi plastik torbayı yokladım. 
On dolarım onu da taksiye harcamaya karar verdim. Aslında pek taksiye binmem ama bu defa 
bunu haketmiştim artık. Bibianna ile doğru yürümeye başladık. Doğrusu görülecek manzaraydı. 
Dar bluz ve buruşuk siyah pantalon, ıslak ayakkabılarımın siyaha boyadığı beyaz çoraplar. 
Bibianna da pek parlak değildi. Ellerinin kırmızısı gündüz hiç hoş görünmüyordu ve yağmurun 
yumru ettiği o sivri topuklu ayakkabılarına hiç uymuyordu. Bibianna hem yürüyor, hem dudağını 
boyuyordu. Dün geceki serüvenden sonra kaçıklar içinde olan külotlu çorabını çıkarmıştı. Sabahın 
sert ışığında bacakları soluk ve ince görünüyordu ve elbisesi göbeğinde bir akordeon körüğü gibi 
buruşmuştu. Eh, yine de kimi zaman yalnızca yürüyor olmaktan bile sevinç duyuyordu sanırım. 
Telörgüler, sönmeyen ışıklar, kilitler, , parmaklıklı pencereler geride kalmıştı. Ona söyleyecek tek 
söz bulamıyordum, "Teşekkür ederim... çok eğlendim... bunu yakında tekrarlayalım." Görgünün 
basit kuralları buraya uygulanamazdı. 
Bibianna makyaj kutusunu çantasına soktu. Telaşlı gibiydi. 
"Sana olayı sordular mı?" diye sordum. 
"Daha değil, Bir polis bugün evime gelecekmiş." 
"Onlara ne söyleyeceksin?" 
"Ne bileyim ben? Raymond görünmeden buradan tüymeliyim..." 
Ben de heyecanlanmıştım aslında. Neler oluyordu? Dolan neredeydi? Ne yapacaktım şimdi? 
Bibianna birden kolumu tuttu, tırnaklarını etime batırdı. "Aman Tanrım!" dedi dimdik ileri bakarak. 
Bakışını izleyince yolun aşağısına park etmiş koyu yeşil bir Ford gördüm. Kadının korkusu öyle 
elle tutulacak gibiydi ki, ensemdeki tüyler diken diken oldu. 
"Kim o?" 
"Raymond. Aman Tanrım." Gözleri doldu, boğazından sesler yükseldi. Ne yapacağımı bilemeyerek 
durumu değerlendirmeye çalıştım. Talihsizlik de bu kadar olurdu işte. Dawna ona telefon etmeyi 
başarmış olmalıydı. 
Adam ön çamurluğa yaslanmış yoldan geçen otomobillere bakıyordu. Bizi görünce bize doğru 
yürümeye başladı, 
"Sakin ol, Bibianna, Sakin ol. Cezaevine dönelim..." 
Başını salladı. "Polisler bizi eve götürseler bile arkamdan gelir. Beni bırakma. Yemin et. Ne olursa 
olsun, yanımda, ayrılma. Onu sakın kızdırma yoksa kıyameti koparır ve seni de parça parça eder." 
"Peki, tamam. Yürü haydi. Sakin ol yalnızca. Bir yere gittiğim yok." 
"Beni bırakmayacağına söz ver." 
"Söz veriyorum" dedim. 
Đlk başta durumu pek anlayamamıştım. O mesafeden herkes gibi bir insandı işte. Uzun boylu, ince 
yapılı, geniş omuzluydu. Gördüğüm kadarıyla manken gibi giyinmişti: Meşin spor ceket, büzgülü 
pantolon, sivri uçlu siyah deri ayakkabılar, ayna camlı güneş gözlüğü. Latin ya da Đtalyan olabilirdi. 
Siyah saçlar, esmer ten. Otuz otuz beş yaşlarında vardı. Elleri ceplerinde, tavrı rahattı. 
Bibianna'nın parmakları buz gibiydi. Bir korku filminde kasap bıçaklı kötü adam sıçradığı sırada bir 
arkadaşının eline nasıl yapışırsa öyle kavramıştı beni. Adamın görünüşünde ondaki bu tepkiyi 
normal gösterecek bir şey göremiyordum. 
Raymond bize yaklaşınca gözlüğünü çıkardı. Koyu renk gür kirpikleri, dolgun bir ağzı ve çenesinde 
gamzesi vardı. Yaklaştığı anda bir aksilik olduğunu anladım. Gözleri sanki başının içinde 
yuvarlanmış, yalnızca beyazı kalmış gibi oldu. Yüzünde ve ellerinde bir dizi kasılma başladı: 
Gözlerini kırpıştırdı, ağzının kenarı çarpıldı, dudakları açıldı, başı iki kere geriye savruldu. Sağ 
kolunu sanki yuvasında gevşetmeye çalışıyormuş gibi çevirdi boğazından yarı çığlık, yarı öksürme 
olan bir ses çıktı. Kafamın içinde ta uzaklarda bir uyarı zili çaldı: Bu tik ve sesleri doğuran tıbbi 
durum hakkında bir şeyler okuduğumu hatırladım. Ama ne adam ne de Bibianna bundan söz 
etmediler. Bibianna onun Chago'nun ölümüne karşı tepkisiyle ilgileniyordu. 
"Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim. Onu ben öldürmedim. Çok üzgünüm. Bir kazaydı. Lütfen, 
Raymond. Benim hiçbir ilgim yoktu..." 
Raymond'un yüz ifadesi yumuşamıştı.. Kadını omuzlarından tutup kendisine çekti, ellerini çıplak 
kolları üzerinde yukarı aşağı kaydırdı. "Seni gördüğüme ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin..." 
Bibianna'nın gerginleştiğini, kendini erkekten hafifçe çektiğini görebiliyordum; ancak belki de bir 
patlama riskini göze alamadan daha fazlasını yapamazdı. Raymond kadının saçlarını okşamaya 
başladı. "Bebeğim benim. Meleğim. Tatlı şey, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin." 



Sesi yumuşacıktı. "Seni gerçekten çok özledim, biliyor muydun?" Kadından geri çekildi, 
parmaklarıyla çenesini tutup kendine bakması için çevirdi. "Bir şey yok diyorum sana. Merak 
etme." Bana baktı. "Bu da kim?" başı iki kere arkaya savruldu. 
"Hannah Moore" dedim. 
Bibianna erkeğe baktı. "Raymond Maldonado." 
Adam elini uzattı. "Memnun oldum. Bu olanlara çok üzüldüm. Dün akşam kardeşim öldürüldü." 
Tokalaştık. Eli sıcak ve yumuşak, tutuşu sertti. "Kardeşinize üzüldüm. Korkunç bir şey." Raymond 
Bibianna'ya baktı. "Hazır mısın?" 
"Gitmiyorum. Raymond, çok kararlıyım. Bütün o işler geride kaldı artık. Los Angeles'e dönmek 
istemiyorum. Sana söylemiştim. Benim bir ilgim..." Raymond kadının kolunu tutarak otomobile 
doğru yürümeye başladı. Parmakları Bibianna’nın dirseğine gömülmüştü. Bibianna konuşup 
duruyordu. Adam susturmak istercesine elini kaldırdı. Bibianna elini ağzına bastırdı. Raymond 
başını yana çevirdi. Bir omzunu oynattı, boynunu çevirdi, derin bir soluk aldı, gözleri başının 
arkasına kaydı, yüzü bir kere, iki kere sağa savruldu. Gözleri açıldı. Otomobile doğru yürümeye 
devam etti. 
Ben davet edilmeden arkalarından yürürken içimden hesaplar yapıyordum. Đşte avım Raymond 
Maldonado buradaydı. Karşıma mükemmel bir fırsat çıkmıştı ama hazırlanacak zamanım 
olmamıştı. Bilgi edinmeden işe giriştiğim takdirde tüm operasyonu berbat edebilirdim. Sivil polis 
rolü oynamaya başlayamazdım ama başka seçeneğim de yoktu. O kadar hızlı gidiyordu ki, 
neredeyse koşmak zorunda kalacaktım. 
Bibianna pasif direnmeye geçmiş, adımlarını ağırlaştırmıştı. "Bak, Raymond. Belki başka bir sefere 
gelirim, ha? Hannah benimle eve gelecekti. Birlikte plan..." 
Adam bana dönüp gülümsedi. "Evleniyoruz." 
"Bugün mü?" 
Başını salladı. "Yakında. Her şey hazırdı ama o hazır olmadığını söyledi. Sonra da kaçtı. Bir not 
bile bırakmadı arkasında. Bir sabah uyandım baktım ki ortadan kaybolmuş..." 
Bibianna'nın yüzü gergin ve solgundu. "Özür dilerim. Seni incitmek istemedim, Raymond. Ama ne 
yapabilirdim ki! Sana ne söyleyebilirdim? Sana anlatmaya çalıştım..." 
Raymond parmağını dudaklarına götürdü, sonra kınarcasına ona uzattı. "Bir erkek terk edilmez, 
Bibianna." Bana dönüp elini uzattı, avcunu havaya çevirip iddiasını savundu. "Bu kadını yıllardır 
seviyorum. Altı yıl mı oldu, sekiz mi? Bunu şimdi ne yapayım, ha?" 
Bibianna sesini çıkarmıyordu, gözleri korkuyla irileşmişti. Kadındaki değişikliğe inanamıyordum. 
Bütün o kendine güveni o büyük enerjisi, cinselliği kayboluvermişti. Benim de ağzım kuruyordu, 
sırtımda bir korku ürpertisi hissetmeye başlamıştım. 
Otomobile vardık, içerden koyu renk örgü başlığı kulaklarına kadar indirilmiş Latin tipli biri çıktı. 
Bunun da gözleri kara kurumuş boya lekeleri gibi donuktu. Yanağında ergenlik çıban izleri ve 
bazıları elle çizilmiş gibi duran sekiz on tüylük bir bıyık vardı. Boyu benim kadardı. Üzerinde ütülü 
ve büzgülü bir pantolon, sırtında tertemiz bir beyaz fanila vardı. Adaleli çıplak dövmeleri 
omuzlarından bileklerine kadar uzanıyordu. Sağımda Donald Duck, solunda da Daffy Duck. 
"Bu telif hakları yasasının ihlalidir" dedim. 
"Luis bu" dedi Raymond. 
Luis'in elinde bir tabanca vardı. Terbiyeli bir şoför gibi otomobilin arka kapısını açmıştı. 
Bibianna bir kolunu kapıya dayayıp direndi. "Hannah gelmezse hiçbir yere gitmem." 
Raymond şaşırmış gibiydi. "Neden?" 
"Benim arkadaşım o, onun da benimle gelmesini istiyorum." 
"Ben bu kadını tanımıyorum bile" dedi Raymond. 
Bibianna'nın gözleri parladı. "Lanet olsun! Sen böyle değildin, Raymond! Beni sevdiğini, istediğim 
her şeyi yapacağını söylüyorsun, ilk istediğim şey yüzünden de hemen tartışmaya başlıyorsun. 
Bıktım artık!" 
"Tamam, tamam, isterse gelebilir. Nasıl istersen öyle olsun." 
Bibianna yalvaran sessiz bakışlarla bana döndü. "Lütfen. Birkaç günlüğüne." 
Omuzlarımı silktim. "Yapacak başka bir işim yok." 
Önden Bibianna girip öteki uca kadar kaydı. Raymond yanına oturdu. Ben bir an düşündüm. 
Luis tabancayı bana doğrulttu. Bu da hemen karar vermemi sağladı doğrusu. 



Arka koltuğa oturdum. Ön camın altında üzerine parlak yeşil harflerle "Raymond ve Bibianna" 
işlenmiş bir havlu vardı. Dikiz aynasından ucunda Đsa’nın Kanayan Kalbi olan bir teşbih sarkıyordu. 
Ön ve arka koltuklar beyaz akrilik kürkle kaplıydı. On koltukta bir Radio Shack araç telefonu vardı. 
Đçeri girdiğim anda yanlış bir şey yaptığımı anladım. 
Luis hiç konuşmadan motoru çalıştırdı. Yola çıkarla susturuculardan boğuk bir gürültü çıktı. 
Kollarını ileri uzatıp, gövdesini ve başını arkaya atmış olarak iki eliyle tutuyordu direksiyonu. Bir U 
dönüşü yapıp otomobili otoyola çevirdi. Raymond'un tikleri üç dakikalık aralarla tekrarlanıyordu. 
Herhangi bir açıklama yapılmamış olduğu için ilk başlarda şaşırmışta Diğerleri onun bu tiklerini 
normal kabul ediyor gibiydiler. Đlk başta o sıçradıkça ben de sıçrıyordum ama sonra alıştım ve bir 
insanın böyle yaşıyor olmasına şaşırdım. Bunun bir tedavisi yok muydu? 
Bibianna artık tartışmaya hazır görünüyordu, belki de herhangi bir aşk girişimini engellemek için. 
"Dün geceyi nasıl öğrendin?" diye sordu. 
"Dawna polislerin eline geçmeden telefonda bir şeyi söyleyebildi. Adam kimdi?" 
"Hangi adam?" 
"Dün gece Chago'yu vuran." 
"Ne bileyim ben? Lokantada tabancalı biri işte." 
"Dawna senin onunla birlikte olduğunu söyledi." 
"Ben yalnızdım." 
"O öyle demiyor ama." 
"Yok canım! Palavrayı atmış. Nasıl biriydi? Onu da söyledi mi?" 
"Ona fırsat bulamadı. Ekip arabası gelince telefonu kapattı. Bir de kadın varmış dedi." 
"Seni uyutuyor Dawna. Tam orospu işte, ne ola Chago tabancasıyla göründüğünde ben tek 
başıma oturuyordum. Herif belki de görev dışında bir polisti, belki silahlı sivildi, ne bileyim ben." 
Raymond'un yüzü karardı. "Buna kızarım işte. Bu insanlara da ne oldu böyle? Herkesin silahı var." 
Dönüp bana baktı. "Gazetelerde her gün birinin öldüğü yazılı. LA. Times'ın haberlerini okur 
musun? Ödüm patlıyor okurken. O deyişi bilirsin. Đnsanları silah öldürmez, insan öldürür. Ne kadar 
doğru." 
"Luis'in tabancası var ama" dedim. 
"O farklı. O benim korumam gibi bir şeydir. Lokantada hıyarın birinin nedensiz yere kardeşimi 
vurduğuna inanamıyorum." 
Adamın keçileri tümüyle kaçmıştı. Gözlerim ilerde, ağzı kapalı oturdum ve Bibianna'nın onun 
öfkesi hakkında söylediklerini hatırladım. 
Raymond dönüp Bibianna'yı öpmeye başladı, elleri memeleri üzerinde beni utandıracak bir şekilde 
dolaşıyordu. Bibianna uysaldı ama adamın omzu üzerinden bana bakıp gözlerini yuvarladı. Ben 
camdan dışarı baktım. 
Öne eğilip. Luis'in omzuna dokunarak bildiğim tek Đspanyolca cümleyi söyledim. "Şey, habla usted 
ingles, Đngilizce bilir misin?" 
"Bayan, sen beni gerzek mi sandın?" dedi aksansız Đngilizcesiyle. 
"Ya. Peki, o zaman ilk köşede dur da ineyim. Acele bir telefon etmem gerek." 
Ama istediğim sonucu alamadım. 
Bu kere Raymond'a dönüp ağzımı kulağına yaklaştırdım. "Özür dilerim, Raymond. Şu herife beni 
burada indirmesini söyler misin?" 
Raymond elini Bibianna'nın eteğinin altına sokmuş, parmağını donunun kenarında gezdiriyordu. 
Yaptığı harekette cinsel hiçbir şey yoktu. Yalnızca haklarını talep ediyordu. Bibianna’nın da onun 
ihtiyacını yatıştırıp sakinleştirmek için, "Oooh.. Çok iyi..., oohh.." dediğini duyuyordum. Luis dikiz 
aynasından cana bakıp göz kırptı. Giderek artan sesleri bastırmak için radyoyu açtı. 
Ben çıkığa kırığa aldırmadan kendimi dışarı atmaya, sahte kürklü ve dini eşyalı genelevden 
kurtulmaya hazırdım. Otomobil otoyol çıkışına gelene kadar bekledim, sonra kapı kolunu tutup 
çektim. Hiçbir şey olmadı. Arka taraftaki kapı kolları da çıkarılmıştı. Başımı renkli cama dayayıp 
dışarı baktım. Arkamda Raymond'un kemerini çözüp pantolonunun fermuarın açtığını 
hissediyordum. Bu müstehcen filmden de beterdi. Dönüp baktım. 
Yüksek sesle, "Bibianna, ne kadar da bayağı" dedim. "Sen bu aygırla düzüşürken ben burada 
neler hissediyorum, hiç düşündün mü? Neden ellerine hâkim olamıyorsun, ha?" 
Raymond seksten şapşallaşmış yüzünü benden yana çevirdi, içerisi hormon, seks sıvısı ve don 
kokuyordu. Sürekli sırıtan Luis dikiz aynasından arka koltuğu görmeye çalışıyordu. 



Ben öfkeyle ona döndüm. "Bana baksana sen! Nereye bakıyorsun öyle?" Sonra Raymond'a 
döndüm. "Çok üzgünüm Raymond. Ama bu insanların böyle davranmalarının senin suçun 
olmadığını biliyorum." 
Bibianna doğrulup eteğini düzeltmeye çalıştı. "Kusura bakma" diye mırıldandı, Boynunda 
Raymond'un emdiği yerde kocaman bir morluk vardı. 
Raymond gerçekten utanmış görünerek gömleğini pantolonundan içeri soktu. Baş savurma ve 
boyun yuvarlama da dahil olmak üzere tiklerini sıradan geçirdi. 
"Benim hapiste bir sevgilim var" diye devam ettim. "Seni böyle görmek istemem. Bu kadının da hiç 
klası yokmuş." Arkama yaslanıp üstümü süpürür gibi yaptım. 
Raymond mendilini çıkartıp çenesine bulaşan rujları sildi. Koyun gibi gülümsüyordu. "Sakin ol. 
Onun bir suçu yok. Elinde değil, kendini tutamıyor." 
"Zaten seninle övünmesinden bıkmıştım. Fikirlerini neden kendine saklamıyor ki?" 
"Benimle övünüyor mu?" 
"Hayır, Raymond. Kendi kendime konuşuyorum burada. Kimsenin aklına yemek gelmeyecek 
sanırım. Kahvaltı ve açlıktan ölmek üzereyim." 
Raymond öne eğilip Luis'in kafasına vurdu. "Senin neyin var öyle? Çek kenara. Hanımın 
söylediğini duymadın mı?" 
Raymond bana gülümseyerek bakarken omzu üzerinden Bibianna'ya, "Arkadaşından hoşlandım, 
bayağı yürekli kadınmış" dedi. 
"Bu yüreklilik değil, sinirlilik, Raymond" dedim. Bibianna huzursuzca benden yana baktı. Ama ben 
Hannah'nın karakterini kurmakla meşguldüm ve bu çok özgürleştirici bir şeydi, Hannah çabuk 
öfkelenen, alaycı, sözünü sakınmayan ve kaba biriydi. Buna alışabilirdim. Münasebetsizlik yapmak 
izniydi bu. 
Raymond bana bakıp gülümsedi. 
State Caddesi'ndeki McDonalds'ın önünde yavaşlayan Luis, "Burası iyi mi, patron?" dedi. 
"Burası iyi mi?" diye Raymond bana sordu. Lokantanın benim onayımı almasını gerçekten 
istiyormuş görünüyordu. 
"Mükemmel, Raymond." 
Üç yumurtalı sandviç yedim. Saat on olsaydı onun yerine iki tane peynirli hamburger yerdim. 
Bibianna bir şey yiyemedi. Luis ile Raymond patates kızartması falan ısmarlarlarken o elmalı bir 
pastayı didikledi durdu. Tuvalete giden dar koridorda bir telefon görmüştüm ama duvara 
tutturulmuş olan alet dördümüzün oturduğu masadan görülecek yerdeydi. Raymond kolunu 
Bibianna'nın omuzlarına atmış, kolunu seksi olduğunu sandığı bir şekilde ovuşturuyordu. Oğlanlar 
bunu ortaokulda öğrenirler ve çok sinir bozucu bir şeydir. Bibianna pasif ve sakindi. Onun adama 
terslik etmesini istiyordum. Nanik yapmasını istiyordum. Dayak yemiş bir köpek gibi davranmaktan 
vazgeçmeliydi. Kendini savunma zamanı gelmişti. Eğer kurbanmış gibi davranmaya devam ederse 
herif de ona kurban muamelesi yapacaktı. 
Masadan kalktım. "Ben helaya gidiyorum. Bibianna, sen de gelsene. Saçlarımı düzeltirsin." 
"Ben iyiyim.." 
"Ben değilim. Bize biraz izin verir misin, Raymond. Kadın işi, bilirsin ya." 
"Gidin bakalım." 
Parmağımın ucunu öpüp burnunun tepesine dayadım "Çok esaslısın." 
Bibianna'nın geçebilmesi için ayağa kalktı. 
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Bibianna tuvalette musluğu açıp yüzünü yıkadı. Bir kâğıt havlu çekip uzattım. Yüzünün alt yarısını 
havluya gömerek aynada kendine baktı. Sonra ellerini silip kâğıdı yere fırlattı. "Otomobilde 
yaptığın için teşekkür ederim. Dayanamayacağım artık. Ondan gerçekten nefret ediyorum." 
"Senin için çıldırdığı belli." 
Bibianna bölmelerden birine girip pencereyi açmaya çalıştı. "Lanet olsun! Çivilemişler. Buradan 
başka bir çıkış yolu var mı acaba?" 
"Bilmiyorum. Bakarım." Ben de biraz sıkışık durumdaydım aslında; Raymon Maldonado'ya 
yakınlığımı kaybetmeden Bibianna'ya yardım etmek istiyordum. Kapıya gidip aralayarak sanki arka 
çıkış kapısını arıyormuş gibi yaptım. Ama yalnızca Raymond'un boynunu salladığını görebildim. 
Telefon çok yakındı ama kullanmaya kalkıştığım anda Luis beni görürdü. Kapıyı kapadım yine. 
"Raymond'un nesi var?" 



"Giderek kötüleşiyor" dedi. "Hiç bu kadar kötü görmemiştim." 
"Peki ama bunun nedeni ne?" 
"Tourette diyorlar. TS falan gibi bir şey. Sinir sistemi bozukluğu. Aynı hareketi arka arkaya yapıyor 
ve-sonunda korkunç bir öfke nöbetine tutuluyor. Đlacı var ama yan etkilerine dayanamadığı için 
içemiyor." 
"Bu hep var mıymış?" 
"Sanırım. Ama o konuda pek konuşmaz." 
"Peki, hiçbir şey yapmıyor mu?" 
"Uyuşturucu almak iyi geliyor der." 
"O yüzden mi bıraktın onu?" 
"Hıyarın biri olduğu için bıraktım! Hastalığıyla bilirdim ama giderek kötü bir insan oluyordu. Ve 
kötülüğüm o durumuyla bir ilgisi yok. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız." Đkinci bölmeye girip 
o pencereyi de yokladı. O da kilitliydi. "Canı cehenneme. Başka bir yol bulmalıyız. Keşke Jimy 
burada olsaydı." 
"Bunu isteyen yalnız sen değilsin. Raymond onunla ilişkin olduğunu biliyor mu sence?" 
"Đnşallah bilmiyordur. Çılgıncasına kıskançtır." 
"Tate'le nasıl tanıştın?" 
"Geçen Cadılar Günü'nde bir maskeli baloda. Polis kıyafeti içindeydi. Benim dışımda herkes bunu 
bir şaka olarak gördü. Ben polis kokusunu bir mil uzaktan alırım." Çantasından fırçasını çıkartarak 
saçlarını fırçaladı. "Jimmy ile gerçekten çok farklı." 
"Eh, belli oluyor" dedim. "Ona âşıksın herhalde." 
Cezaevinden çıktığımızdan bu yana ilk kez gülümsedi, "Eh, olmam gerek. Geçen hafta evlendik. O 
yüzden evimi boşaltıyordum. Onun yanına taşınıyorum," 
Kapı birden açıldı. Korkudan bir karış havaya sıçramış olmalıyım. Luis elinde .45'liği ve pis 
bıyığıyla kapıda göründü, "Tamam, hanımlar" dedi. "Çabuk olun bakalım. Raymond bu kadar yeter 
dedi." 
Elimi boş ver dercesine salladım. "Bırak bu ağızları, Luis. Bu budalalıklara son ver artık. Daha 
çişimizi yapmadık." 
Hafifçe kızardı. "Acele edin." 
"Tamam" diyerek birinci bölmeye girdim. Gözucuyla tabancasını beline sokup dışarı çıktığını 
gördüm. 
On dakika sonra yine yola koyulmuştuk. 
Đşte bu nedenle o 26 Ekim Çarşamba sabahı 101 nolu yolda hızla ilerlemekteydim. Pazartesi 
Vera'nın düğününü kaçıracağım kuşkusuzdu. Raymond Bibianna'yı öldürürse beni de öldürmek 
zorunda kalacaktı. Cadılar Günü'nde herhalde Los Angeles Havaalanı'nın uzun süreli otoparkında 
tanımadığım birinin otomobilinin bagajında olacaktım. Güneş bile olsa kimi zaman birinin kokuyu 
alması günler sürebilirdi. 
Luis arabayı sürerken Raymond da ön koltukta radyoyu kurcalıyordu. Zaman zaman tiki 
başlıyordu. Luis'le konuşurken tik hafifliyor ama ağzı kapanır kapanmaz daha bir şiddetle 
başlıyordu. Bibianna arkada tortop olmuş, huzursuz bir uyku içindeydi. Hiç olmazsa artık Santa 
Teresa polisi tarafından sorguya çekilme kaygısı kalmamıştı. Đki saat içinde yorgunluktan 
tükenmişliğe geçmiştim ben. Allah bilir ya, işim beni zaman zaman kötü insanlarla karşı karşıya 
getirirse de, aslında şiddetten, tehlikeden ve sağlığıma yönelen tehditlerden hiç hoşlanmazdım. 
Yılda iki kere dişçi ziyaretim mazohistliğe en yakın zamanlarımdı. Şimdiyse bu çılgınların 
arasındaydım ve Dolan'ın verdiği numarayı nasıl arayacağımı düşünüyordum. Sevgili çantamı, 
meşin ceketimi ve tabancamı özlüyordum. Ama itiraf etmeliyim ki, aynı zamanda olağanüstü canlı 
hissediyordum kendimi. Belki de her şeyin sonu gelmeden yaşamın o doruklarından birini 
yaşamaktaydım. 
Oxnard'da otoyoldan çıkarak güneye giden I nolu otoyola girdik. Port Hueneme'deki Deniz inşaat 
Merkezi'ni geçtik. Yol artık sağımızda, uzakta olan yeşil okyanusa paraleldi. Kumsallarda oltasını 
savurmuş birkaç balıkçı dışında insan yoktu. Yağmur kumları sıkıştırmış ve karartmışsa da, 
gökyüzü açıktı ve masmaviydi. Sabah güneşi sisi dağıttığından ufuk çizgisi görünüyordu. 
Point Dume'yi geçtikten sonra evler görünmeye ve yolla okyanus arasında gittikçe genişleyen kara 
parçasını doldurmaya başladılar. Park şeridinde cipler ve kamyonetler ardarda sıralanmışlardı. 
Şortlu insanlar sörfleri indiriyorlardı. Malibu'ya vardığımızda apartmanlar, siteler ve villalar artık 



içice geçmişti. Şatolardan kulübelere, Đtalyan villalarına, Tudor malikanelerine ve betona kadar bir 
mimari karmaşa hüküm sürüyordu. Planlanma komisyonu oylama yaptığında zevk sahibi zenginler 
başka yerlerdeydiler herhalde. Sonuçta yolun iki yanında Texaco, Malk Kereste, Crown Kitapları, 
Ayakkabılar, Motel, Malibu Inn, Budget Araba Kiralama, Fal Bakılır, Shell Petrol, Pizza, Erkek 
Đşleri, Çilingir, Malibu Balık Pazarı gibi tabelalar, neon ışıklan reklam tahtaları sıralanmaya 
başlamıştı. Trafikte Mercedesler, BMW'ler ve Jaguarlar sıkışmış gidemiyorlardı. 
Sunset Bulvarı'nın Okyanus Kıyı Otoyolu'yla birleşen yere vardık. Yanımızdaki küçük spor arabayı 
süren kadın Walt Disney kollu Luis'e huzursuzlukla baktı. Luis kadına gayet adi bir teklifte bulundu. 
Raymond kafasına bir uyarı yumruğu indirdi. Belki de o kasketi beyin hasarını en azına indirmek 
için giyiyordu Luis. 
Luis başını ovuşturdu. "Hey, sakin ol biraz." 
"Sakin olması gereken sensin" dedi Raymond bana özür dilercesine bakarken. Đçerdekilerin 
arasında beni en kibarları olarak gördüğünde kuşku yoktu. 
Yeşil yanınca Luis gaza bastı ve birkaç dakika içinde varlıktan yoksulluğa geçtik. 
Hedefimiz havaalanının birkaç mil güneyinde yoksulluğun pençesindeki bir kıyı kentiydi. Doğuda 
Compton, Güney Gate ve Lynwood getto kentleri çete bölgeleri olup ortalama bir haftada on beş 
yirmi cinayet işlenirdi. Burada iç kapayıcı bir sürü bina kara boya spreyleriyle yazılmış sloganlarla 
süslüydü. Buralardan geçen kent otobüsleri bile yazılardan nasibini alır, bir çeteden diğerine mesaj 
götüren seyyar ulaklara dönüşürlerdi. Sokaklar eski lastikler ve çöple doluydu. Ayyaşlar gen alınan 
bütün şişe ve kutuları toplarlardı. Bir kaldırım kenarında kırık bir koltuk otobüs bekliyormuş gibi 
duruyordu. Bir köşe bakkalı önünde getto savaşçıları bekleşmekteydi. Dört şeritli yarımada 
tarafında üç dükkândan biri kapalıydı. Hâlâ çalışan "Lirlerini reklamlarla kaplı vitrinleri önüne 
çekilmiş demir paralıklarla korunmaktaydı. 
Bir Burger King, bir Save-On mağazası, üzerinde kocaman KAPALI yazan köşebaşı plak 
mağazası ve ABD bayrağının tepesinden aşağı sallandığı bir postane gördüm. Sokağın okyanus 
yanında küçük ahşap evler ve kutuyu andıran apartmanlar vardı. Bütün apartmanlar telörgü çitlerle 
sarılı çöplük yuvalarıydı. Gördüğüm her kentin yoksul kesimlerinde şu ortak noktalar vardı: 
Çökmüş verandalar, dökülmüş boyalar, çöp dolu arsalar, Pepsi Cola tabelaları, işsiz çocuklar, 
kaldırımlarda park etmiş patlak lastikli arabalar, terk edilmiş evler, siz geçerken duygusuz 
bakışlarıyla sizi izleyen insanlar. Şiddet yalnızca bu dışarlanmışların paralarının yettiği bir tür 
tiyatrodur. Giriş ucuzdur. Program hep yaşam ve ölüm, uyuşturucu, soygun, misillemedir. Anneler 
korkuyla bakarlar bir kenarda. Genelde kurşun yağmuruna yenik düşenler de masum izleyenler 
olur. 
Otomobil içerlere doğru gitmeye başladı, altı blok belediye evinin yanından geçtik, içimdeki telaşın 
giderek artmakta olduğunu hissediyordum. 
Raymond'un evine vardığımızda artık Los Angeles'in neresinde olduğumuz hakkında hiçbir fikrim 
yoktu. Ford'u bir araba mezarlığının karşısındaki üç katlı bir apartmanın önünde park ettik. Sitede 
beton bir avlu çevresinde kırk kadar daire vardı. Đlk bakışta o kadar da döküntü bir yer gibi gelmedi. 
Mahalle de geçtiğimiz bazı yerlerden daha yoksul değildi. 
Henüz sabahtı ve havanın serinliğine rağmen dairelerin kapıları açıktı. Görebildiğim mekânlar hep 
kalabalık, aşırı döşeli ve iç kapayıcıydı. Televizyonlar hep Anglosakson programlarına Çevrilmiş, 
radyolardan hep Đspanyol müziği yayılıyordu. Her tayfta Cadılar Günü süslemeleri vardı, ancak 
bunlardan bazıları Cilalı o kadar çok olmuştu ki, balkabakları çürümeye başlamış, karton iskeletler 
tozla örtülmüştü. 
Dördümüz bir arka merdivenden ikinci kata çıktık, dönüp sokağa bakan bir daireye girdik. 
"Gittiğimiz yer evin mi?" diye sordum Raymond'a. Bibianna ile birlikte her zaman önümde 
yürüyorlardı. Kaçma olasılığıma karşılık Luis arkamdan gelmekteydi. 
Raymond Bibianna'ya çekingen bir bakışla, "Evlendiğimizde burada oturacağız" dedi. Birden 
hatırlamış gibi elini cebine soktu, üzerinde herhalde Maldonado anlamına gelen büyük bir plastik M 
olan anahtarlığını çıkardı. Anahtarı Bibianna'ya uzattı. Tahminim bunu törensel bir an olmasını 
planlamıştı ama Bibianna anahtarı, bakmadan çantasına sıkıştırdı. Yüzü taş gibiydi ve Raymond 
da kendisine saplantı haline gelen konulara karşı bir heyecan göstermemesinden sıkılmış 
görünüyordu. 
Gerçek yaşamın sorunlarından biri de müziğinin olmamasıdır. Filmlerde sahneyi vurgulayan 
müzikle tehlikede olduğunuzu anlarsınız. Gerçek yaşam o kadar sessizdir ki, bir tehlikenin 



yaklaşmakta olduğunu hissedemezsiniz. Olası bir istisna saçları fildi olan insanlarla dolu olan bir 
daireye girmenizde Ben şahsen saç filesinin sokaklardaki kötü insanların en kötülerini nasıl 
simgelediğini hâlâ anlamış değilim, içerde hepsi de yirmi yaşlarında beş Đspanyol asıllı vardı. Hepsi 
de kadar düğmeli kalın yünlü Pendleton gömlekleri giymişlerdi. Üçü mutfak masasının çevresinde 
oturuyordu, birinin kucağında sevgilisi vardı. Đkinci kız kasıklarına kadar eteklerini çekmiş, 
bacaklarını uzatmıştı. Sigara içiyor ve parlak kırmızı dudakları arasından halkalar üflemeye 
çalışıyordu. Raymond içeri girerken duvara yaslanan iki kişi doğruldular. Duvara yapıştırılmış bir 
kâğıtta Chago'nun adı ve Huzur içinde Uyu yazıyordu, iki satır arasına bir istavroz ile dua eden bir 
çift el çizilmişti, Biri duvara Chago'nun fotoğraflarını yapıştırmıştı. Ciddi yüzlerden ve ortalıktaki 
bira şişelerinden bunların Chago'nun arkadaşları olduğunu ve bir anma töreninin ortasına 
düştüğümüzü anladım. Raymond'un tepkisini merak ederek yüzüne baktım ama herhangi bir 
değişiklik görmedim. Kardeşi için üzülmüyor muydu acaba? 
Kayıtsız bir tavır takınarak normal davranmaya gayret ettim. Korkacak neyim vardı ki? Ne de olsa 
orada bir tutsak değil, Raymond'un konuğuydum. Teğmen Dolan için bilgi toplayınca kalkıp evime 
dönebilirdim. Evet, çeteler arasında pek dolanmazdım ama açık fikirli olmaya da çalışırdım. 
Burada benim değil açıklayabileceğim, tahmin bile edemeyeceğim kültür farklılıkları vardı. Bu 
insanı ille de kötü yapmazdı, değil mi? Şu halde neden her şeyin en kötüsünü bekliyordum? Çünkü 
ne bok ediğini bilmiyorsun, dedi içimdeki o ince ses. 
Hava dumandan gri bir renk almıştı. Ortaokuldan beri (Daniel Wade'in yaşamıma girdiği kısa süre 
dışında) kullanmadığım marihuana da vardı. Mobilyalar sınırın ötesinde Meksika'da yol 
kenarlarında satılanlara benziyordu. Raymond evi biraz dekore etmeye uğraşmış, solumdaki 
koskoca duvarı altın rengi parlak seramik kaplatmıştı. Ancak çiniler bir kenara atılmış ve krom 
ayaklan çarpılmış bir mutfak iskemlesiyle parçalanmıştı. Yerdeki kırıklar süpürülmüştü ama 
ardındaki çıplak duvarda kan izleri görüyordum. Kan parlak kırmızı ya da damlıyor değildi ama 
burada yakınlarda korkunç birşeyler geçtiği anlaşılıyordu. Kimse bu yıkımdan söz etmedi. 
Raymond'un meraklanmamasına bakılırsa bunun sorumlusu kendisi olmalıydı. Bibianna durumu 
odaya girer görmüş ama bir şey söylememişti. Belki de konuşmamasının daha iyi olduğunu 
biliyordu. Başımı öte yana çevirdim. 
Sağda L biçimli bir mutfakta düz olan her yer kullanılmış karton tabaklarla, bira şişeleriyle, 
küllüklerle doluydu. Hava cilantro, mısır tortillası ve sıcak yağ kokuyordu. Beş kahverengi 
kesekâğıdı çöp doluydu, kâğıt yer yer yağ sızıntılarıyla lekelenmişti. Kesekâğıtlardan birinde bir 
şey bir görünüp bir kayboldu. 
Madeni üstlüklü mutfak masasındakilerden biri kalemle bir form doldurmaktaydı. Yüzü çaresizlikle 
kararmıştı. Tabancasını tamamlanmış olan formların üstüne ağırlık olarak koymuştu. Yasadışı 
yollardan ülkeye girmiş de sahte INS belgeleri dolduruyor olduğunu merak ettim. Raymond'un ona 
Tomas dediğini duydum ama konuştuklarını anlayamadım. 
Duvara yaslanan iki kişiden birinde bir Sony Wallq vardı ve tabancasını beline sokmuştu. Diğeri 
boş bir Dos Eque bira şişesini ağzına götürmüş üfleyerek monoton bir ses çıkarıyordu. Đkisi de 
Raymond'a biraz benzedikleri için akraba olup olmadıklarını merak ettim. Kardeşleri ve kuzenleri 
olabilirlerdi. Hepsinin Bibianna'yı tanıdıkları anlaşılıyordu ama hiçbiri gözgöze gelmemişlerdi. 
Ben tanıştırılmamıştım ama varlığım gizli bir ilgi uyandırmıştı. Birkaç çift erkek gözü üzerimdeydi 
ve biri duyanları ta, eğlendiren bir yorumda bulundu. Luis elinde bir Dos Eque şişesi olduğu halde 
göründü. Çömelerek sırtını duvara dayadı, başını geri atıp burnunun ucundan bana baktı. 
Tavrında küstahça bir şey, toplumdışıların ve kaçakların cinsel üstünlüğü vardı. Amacı her neyse 
sonucu benim üzerimdeki iddiasını belirtmek oldu. Ötekiler birbirlerine gösteriş için poz yaptılarsa 
da ganimet almaya kalkışmadılar. 
Masa başında ispanyolca Đngilizce karışımı bir dille bir şeyler konuşanlar arasında bir tartışma 
çıkmıştı. Konuştuklarından tek kelime anlatmıyordum ama sesleri kavgacıydı. Raymond 
çeviremediğime sevindiğim bir şey söyledi. Elinde kalen olan hiç de iyi şeyler vaat etmeyen bir 
aksilikle işini sürdürdü, Hiçbirinden etkilenmemiş olan Bibianna çantasını bir iskemleye fırlatıp 
yüksek topuklu ayakkabılarını çıkardı, "Ben bir duş yapacağım" diyerek odadan çıktı. Raymond 
telefona sırtı yarı dönük olarak numarayı çevirdi. "Alfredo, benim..." Sesini duyamayacağım kadar 
alçalttı sonra. Arkadan bir dizi tike geçtiğini gördüm. 
Bundan sonra ne yapacağıma karar verirken pek göze batmamanın iyi olacağını düşündüm. 
Oturacak bir yer bulmak için çevreme bakındım ve hemen vazgeçtim. Kapının hemen önünde, bir 



metre kadar ilerde bir köpek duruyordu. Onu daha önce fark etmediğimi anlamamıştım ama 
oradaydı? Gövdesi benekli, göğsü ve bacakları beyazdı. Başı geniş ve kulakları kesilmemiş, bir 
yarasanınkiler gibi gövdesine yapışık boynunda madeni çiviler olan meşin bir boyunluk vardı. 
Duvardaki kanın köpekle bir ilgisi var mıydı acaba? Boynuna takılı bir metrelik bir zincirin öteki ucu 
aşırı büyüklükte bir koltuğun ayağına geçirilmişti. Köpek boğazıma bakarak hafifçe hırladı. 
Köpeklerle en iyi koşullar altında bile pek geçindiğimiz söylenemez. Şahdamarımı parçalamaya 
hazır görünen bir canavara da âşık olacak değildim ya. 
Heriflerden biri köpeğe ispanyolca bir şey söyledi ama Eyvanın Đspanyolca'sı da benimkinden fazla 
değildi herhalde. Herif başını benden yana sallarken tepesindeki saç filesi bir örümcek ağını 
andırıyordu. "Sakın ani bir hareket yapma ve alan kafasına dokunma. Kolunu koparır yoksa." 
"Buna çok üzüldüm işte. Adı ne?" 
"Perro." Sonra sırıttı, "ispanyolca 'köpek' demektir." 
"Bunu sen tek başına mı düşünebildin?" diye yumuşak bir sesle sordum. 
Hepsi kahkahalarla güldüler. Eh, Đngilizce biliyorlarmış, diye düşündüm. 
"Amerikalılardan nefret eder" dedi. 
Köpeğe bakarak gerilemeye çalıştım. Köpek hangi milletten olduğumu nasıl anlardı ki? Hayvan 
kulaklarını dümdüz edip dişlerini gösterdi. Üst dudağı o kadar geriye kıvrıldı ki, burnunun içini 
görebiliyordum. 
"Merhaba, Perro" dedim. "Ne güzel bir köpeksin sen öyle" Hayvanın gözgöze gelmekten pek 
hoşlanmayacağını düşünerek bakışlarımı kaçırmaya başladım. Ama anlaşılan yanlış bir iş 
yapmıştım. Köpek ileri fırlayıp tüm gövdesini sarsan bir havlama tutturdu. Elimde olmadan 
bağırdım. Herifler bunu pek eğlenceli bulmuşlardı. Koltuk bana doğru on santim kadar yaklaştı, 
köpek neredeyse beni parçalayacak menzile girdi. Havlarken çıkardığı sıcak solukları rüzgâr 
esintisi gibi bacaklarımda hissediyordum. "Şey, Raymond?" 
Hâlâ telefonda konuşan Raymond konuşmasının kesilmesine kızarak elini kaldırdı. 
"Lütfen biri şu köpeği üstümden çeker mi?" 
Raymond parmaklarını şaklattı, köpek oturdu. Walkman'li olanı benim rahatlamama güldü. 
Raymond elin telefonun ağızlığına koyup başını heriften yana salladı. "Juan, köpeği dışarı çıkart." 
Sonra da bana, "Bira ister misin?" dedi. "Al bir tane. Bibianna'nın işi bitince sen duş yaparsın." 
Sonra telefona döndü. Yerimden kıpırdamadım. 
Juan istemeye istemeye belinden tabancasını masanın üstüne bıraktı. Kanapenin kolundan zinciri 
alıp Perro'nun boynuna taktı. Köpek elini kapmak istermiş gibi başını uzattı. Juan yumruğunu çekti, 
ikisi bir süre gözgöze bakıştılar, Juan dr Alfa erkeği olmalıydı ki, Perro geriledi ve böylece de 
benim köpeklerin pek zeki olmadıklarına dair görüşümü doğruladı. Sırtımdan aşağı bir damla ter 
inmeye başlamıştı. 
Köpek odadan çıkarılınca bir bira aldım ve odanın öte ucundaki geniş kollu koltuğa oturdum. Yerde 
hayvanlar olabileceğini düşünerek ayaklarımı altıma aldım. Şimdilik biramı yudumlamaktan başka 
yapabileceğim bir şey yoktu. Başımı koltuğun sırtına dayadım. Otomobilde hissettiğim o sahte 
ener kaybolmuş, yerini müthiş bir yorgunluğa bırakmıştı. 
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Dalmış olmalıyım ki, birinin yarı boşalmış bira şişesini elimden alıp kolumu hafifçe dürtmesiyle 
kendime geldim. Kadına boş nazarlarla bakarak nerede olduğumu hatırlamaya çalıştım. Evet. 
Bibianna. Hâlâ Chago ile Jimmy Tate arasındaki düellonun sonrasında olanların içindeydim. Luis 
ile Raymond odadaydılar ama diğerleri gitmişti. 
Bibianna daha iyi görünüyordu, o eski güveni yine gelmiş . Üstünde kalın bir bornoz vardı, saçları 
havluyla sarılıydı, güzel kokuyordu. Yüzü yıkanmış temizlenmiş, gençliğin o sağlıklı görünüşüyle 
parlıyordu. Mutfağa gidip bir bira aldı. Hâlâ telefonda olan Raymond gözleriyle izledi kadını, içimde 
bir acıma duygusunun uyandığını hissettim. Yakışıklı bir erkekti, kadına özlemini saklayamıyordu 
ve bu da ona bir zavallı havası veriyordu. Bibianna'nın kendine güveninin gelmesiyle onun da 
kararsızlığı ortaya çıkmıştı, ihtiyaç içinde ve güvensiz görünüyordu ki, çoğu kadının çekici 
bulmadığı niteliklerdi bunlar. Daha ince gördüğüm o maço gösterişli tavırlar ıstırap duygusu altında 
eziliyordu. Kadının kendisine metelik vermediğini biliyor olmalıydı. Güç yer değiştirmiş, bir 
zamanlar kendisindeyken şimdi kadına geçmişti. 
"Gel" dedi Bibianna. "Sana bir iki parça giyecek şey verebilirim." 
Yatak odasına giderken, "Bir diş fırçası için adam öldürebilirim" diye mırıldandım. 



Bibianna durup mutfak tezgâhı üzerine tünemiş olan Luis'e baktı. "Seven-Eleven'e koş ve iki diş 
fırçası al" dedi. 
Raymond parmaklarını saklatana kadar Luis yerinden kıpırdamadı. Sonra yere atlayıp 
Raymond'un uzattığı parayı aldı. 
Odadan çıkar çıkmaz Raymond Bibianna'ya döndü. "Bana bak, onunla böyle konuşamazsın. O 
benim yanımda çalışıyor, senin yanında değil. Biraz saygı göster." 
Bibianna gözlerini yuvarlayıp bana yatak odasına girmemi işaret etti. 
Oda Raymond'un o yol kenarı zevkiyle döşenmişti. Geniş yatakta kırmızı saten çarşafla kocaman 
bir kuştüyü yorgan vardı. Komodinler ve konsol sunta üzerine kaplamaydı ve "Đspanyol stili"ydi, 
yani orasında burasında dövme siyah demirden menteşeler ve kollar vardı. Bibianna dolabın 
kapısını açtı. "Bütün elbiselerimi öteki yerimden alıp buraya getirmiş. Bana sormadı bile. Şuna 
bak. Sanki satılıkmışım da beni satın alabilirmiş gibi davranıyor." 
Tahta çubukta elbiseler asılıydı, onun üstündeki uzun kazaklar, el çantaları ve ayakkabılar 
doluydu. Bibianna konsola gidip çoğu yeni olan iç çamaşırlarıyla dolu olan çekmeceler açtı. Bana 
etiketi henüz üzerinde olan kırmızı dantelli bir külot verdi. Bir de sutyen uzattı ama kabul etmedim. 
Kavun için tasarlanmış bir torbaya elma sokmanın bir anlamı yoktu. Đç çamaşırlarından sonra 
sandal ayakkabılar, kırmızı bir mini etek, kırmızı deri bir kemer ve kolları kabarık, boğazında bir 
kordela olan beyaz pamuklu bir köylü bluzu çıkardı. 
Bunları elime sıkıştırırken, "Fırsat bulursan kaç" diye mırıldandı. 
"Ya Raymond?" 
"Onu merak etme. Ben idare ederim." 
"Her şey yolunda mı?" 
Raymond kapıda duruyordu. Ceketini çıkarmıştı, vatka kaybolunca omuzları daralmış gibiydi. 
Bibianna öfkeyle ona döndü, "izin verir misin? Eğer ille de öğrenmek istiyorsan, özel şeylerden söz 
ediyoruz burada. 
Raymond utanarak bana baleti. 
"Ben bir duş yapacağım" diye mırıldandım. 
Bir paket uzattı. "Đşte diş fırçan." 
"Teşekkür ederim." 
Paketi alıp bir an önce oradan kaçmak isteyerek yanından geçtim. Bir çift kavgaya hazırlanırken 
yanlarında bulunmak kadar kötü bir şey olamaz. Her ikisi de benim sempatimi kazanmak için sinsi 
girişimlerde bulunuyorlardı ve bu sözsüz taraftar süreci benim midemi bulandırıyordu. 
Konuk banyosuna giderek kapıyı kilitledim. Bluzumu çıkarıp anahtar deliğini örttüm. Askeri bir 
helanın bütün çekicine sahip banyonun durumunu görünce ayaklarım karıncalanmaya başlamıştı. 
Yerlerin hep saç, paslı firkete ve ıslak kâğıt mendil toplarıyla dolu olduğu umumi soyunma 
odalarında çıplak ayak yürümek hiç benim yapabileceğim bir şey değildi, Duş bölmesinin camı 
çatlamış ve bandla onarılmıştı, kapının üzerinde kaydığı madeni yuvanın içi sabun pisliğiyle 
doluydu. Lavaboyu ise hiç anlatmayacağım. Duşun bir kenarında duran bir şampuan şişesini 
parmaklarımın ucuyla tutarken dudaklarım tiksintiyle kıvrılmıştı. 
Tuvaletin kapağı üzerine kâğıt serip işimi gördüm. Orada otururken sağ çorabımdan Dolan'ın 
telefon numarasının yazılı olduğu kâğıdı çıkarttım, numarayı ezberledim ve kâğıdı parça parça 
edip helaya attım, ardından da sifonu çektim. Ama su gitmiyordu. Kâğıt parçaları konfeti gibi suyun 
içinde dönüyor ve su ağır ağır kenara kadar yükseliyordu. Bir bu eksikti. Tuvalet taşacaktı. Ellerimi 
sallayarak, "Git., git.." diye mırıldandım. Su sonunda gitti ama korkumdan sifonu depo iyice dolana 
kadar bir daha çekmedim. Bu işle meşgulken bir yandan da dışarıyı dinliyordum. Raymond aniden 
içeri girerse kâğıt parçalarını toplayıp birleştirmeye çalışır mıydı? Herhalde hayır. 
Tuvaletin su deposunu açtım. Kenarına plastik paketler bantla yapıştırılmıştı. Eroin ya da kokain. 
Ne de dahiyane bir buluştu ama; Polisler bir baskın yapacak olurlarsa, malın burada olduğunu hiç 
anlamazlardı sanki. Paketlerden biri şamandıranın altına sıkışmıştı. Onu itince depo su dolmaya 
başladı. Ve en sonunda büyük gürültülerle boşaldı. Gizli emirlerim artık dibine kadar giderdi. 
Duş suyu ılıktı ama üzerinde 'Ramada Oteli' yazan küçük bir sabun parçasıyla iyice yıkandım. 
Saçımı da şampuanladım ve tam duruluyordum ki, sıcak su bitti. Đşimi alelacele bitirdim. Banyodaki 
tek havlu, ince, katılaşmış ve kullanılmaktan ıslaktı. Bluzumla kurulanıp giyindim. 
Kirli eşyalarım elimde olduğu halde banyodan çıktığımda ev sakindi. Oturma odasına baktım. Luis 
evine gitmiş olmalı Raymond ile Bibianna görünürlerde yoktular. Büyük yatak odasının kapısı 



kapalıydı, içerden Đspanyolca konuşma sesleri geliyordu. Kulağımı yaklaştırdım ama tek kelimesini 
bile anlayamadım. Oturma odasına döndüm. Perro yine koltuğa bağlanmıştı ve kendisini bağlayan 
zincirin kayış kısmını keyifle kemirmekteydi. Beni görünce ayağa kalktı, boynundaki tüyler diken 
diken oldu. Başını eğdi ve göğsünün derinliklerinde bir hırıltı başladı. Sokak kapısına varmak için 
onun yakınından geçmek zorundaydım. Boşver, diye düşündüm. 
Az önce sehpanın üzerinde tuşlu bir telefon varsa da şimdi görünürlerde değildi. Raymond fişini 
çıkartıp yatak odasına almış olmalıydı. Bu bana güvenmediğini gösterirdi. Geri dönüp sola, kısa bir 
koridora girdim. Öteki yatak odasında hurdası çıkmış bir divan, çıplak bir şilte, ve kılıfsız bir iki 
yastık vardı. 
Sokağa bakan pencereye gittim. Kilidi açarak alüminyum pencereyi mümkün olan en az gacırtıyla 
yukarı ittim. Kaçış yolu arıyor değildim. Nerede olduğumu ve bir acil durumda nelerin mümkün 
olacağını önceden bilmek isterim her zaman. Başımı dışarı çıkarıp sağıma soluma baktım. 
Sağ tarafımda çıplak kaldırıma kadar yedi sekiz metre bir mesafe vardı. Erişebileceğim yerde ne 
bir balkon, ne bir çıkıntı, ne de bir ağaç. Görebildiğim kadarıyla burası meyhaneler, striptiz 
kulüpleri, oto tamirhaneleri ve bilardo salonlarıyla dolu bir mahalleydi, hepsi de kırık dökük ve 
savaş bölgesiymiş gibi terk edilmiş yerlerdi. Soluma bakıp da zigzag inen bir merdiven görünce 
sevindim. Acil bir durumda hemen erişebileceğim bir yerdi orası. 
Ayakta duramayacak kadar bitkin bir halde dönüp arkaca baktım. Sonunda dümdüz yatacak kadar 
uzun olmayan divanda karar kıldım. Yastıklar toz ve bayat sigara dumanı kokuyordu. Dizlerimi 
yukarı çektim, kollarımı kavuşturdum. Neler olacağı umurumda değildi, biraz olsun uyumam 
gerekiyordu. 
Uyandığımda odaya giren ışığın açısından saatin dörde yaklaştığını tahmin ettim. Günler şimdiden 
kısalmaya başlamıştı ve bu vakitsiz karanlık kışın aniden yaklaştığının belirtisiydi. Bu dönemde 
genelde bütün kaloriferler yanardı. Yeni meşe odunları teslim edilir,, depolanırdı. Californialı'ların 
yünlülerini çıkardıkları, dışarda bizim için donma derecesine en yakın sayılan on derece kadar 
sıcak olduğu halde insanlar soğuktan şikâyet etmeye başlarlardı. 
Ev hâlâ sessizdi. Kalkıp parmaklarımın uçlarına basarak oturma odasına gittim. Perro horluyordu 
ama bunun bir aldatmaca olduğundan emindim. Yerinden fırlayıp kalçamı parçalamak için 
yanından geçmeye çalışacağımı umuyordu. Yemek bölmesiyle mutfağa geçtim. Bir bira almak için 
daha önce oraya girmiş ama çıkış kapısı olup olmadığına bakmamıştım. Ancak mutfağın herhangi 
bir yere açılan kapısı yoktu. 
Mutfak masasının üzeri hâlâ kâğıtlarla kaplıydı. Bir tomar alıp baktım. Eh, artık o herifi o kadar 
kızdıran şeyin ne olduğunu anlamıştım. O kötü bakışlı geri zekâlılar kalemlerinin uçlarını kemirerek 
sigorta formlarında daha doğru dürüst yazmayı bile beceremedikleri yaralarını sıralamaya 
çalışıyorlardı. 
Formların çoğunda doktor Dr. A. Vasquez, ortopedist de Fredrick Howard'dı. Dikkatle bakınca 
bütün "kurbanların" geçirdikleri "kaza" hakkında aynı şeyi yazmış olduklarını fark ettim. Tomas 
bütün formlara aynı metni kopya ediyordu. Tam bir brifing almamış olmama rağmen heyecanımın 
giderek arttığını hissediyordum. Dolan ile Santos'un aradıkları şeylerden biri de buydu. Büyük 
soygun böyle yapılıyordu ve oyuncuların adları da ortadaydı. Görünürde bir dosya dolabı yoktu, 
ancak Raymond'un bütün bu kâğıtları bir yerde saklıyor olması da gerekirdi. Rastgele bir talep 
formu seçtim, aceleyle katlayıp bluzumun içine soktum. Diğer kâğıtları olduğu gibi bıraktım ve 
göğsümdeki hafifçe hışırdayarak az önce çıktığım odaya döndüm Kapıya vardığımda Raymond 
pencerenin yanında durmuş, cezaevinden getirdiğim özel eşyalarımın durduğu torbayı 
karıştırıyordu. 
"Keyfine bak, yalnızca on dolarım var" dedim. 
Yakalandığına sıkılmışsa bunu belli edecek bir şey yapmadı. Kısa bir süre tiklerini sıraladı. 
"Hannah Moore kim?" diye sordu. 
"Efendim?" 
"Senin gerçek adın Hannah Moore değil." 
"Öyle mi? Eh, bunu bilmiyordum işte." Şaka ile şaşkınlık arası bir ses tonu seçmiştim. 
"Bu sürücü ehliyeti sahte" dedi. Ehliyeti yere atıp dikkatini diğerlerine çevirdi. 
"Eğer ille de bilmek istiyorsan, ehliyetime geçen ay el konuldu" dedim. "Bunu da bir arkadaşım 
hazırladı. Sence bir sakıncası mı var?" Gidip yerden ehliyeti aldım ve aynı telaşlı hareketle elindeki 
torbayı çektim. 



"Bence bir sakıncası yok" dedi. Öfkem hoşuna gitmiş gibiydi. "Ehliyetini neden aldılar?" 
"Alkollü araç kullanmaktan. Haziran'dan bu yana ikinciydi." Bu noktada bana inanıp inanmamakta 
kararsızdı. 
"Yolda polis durdurur ve sahte olduğunu fark ederse ne olacak?" 
"Yine hapse gireceğim. Ne fark eder ki?" 
"Peki, senin gerçek adın ne?" 
"Ya senin?" 
"Otomobilin nerede?" 
"Arızalı. Aktarıcıların tamiri gerek ama param yok." 
Gözgöze geldik. Gözleri iri ve hatırladığımdan daha koyuydu. Tıraş olmaya ihtiyacı vardı. Üzerine 
bir pantolon ve kısa kollu bir gömlek giymişti. Giyim zevki evini döşeme zevkinden üstündü. 
Santos'un dedikleri doğruysa çok para kazandığını tahmin etmek zorundaydım. Raymond'un 
boynu kasıldı, başını çevirdi, sanki öksürüyormuş gibi elini ağzına bastırarak bir şeyler söyledi. 
Büyük yatak odasının kapısının açıldığını duydum. Bir an sonra Bibianna çıplak ayakla odaya 
girdi. Üzerinde kısa, beyaz, ipekli sabahlık vardı. Kapının önünde durup bir sigara yakarken 
merakla bana baktı. Gözlerini okumak imkânsızdı. Saçlarını başının üstüne toplamıştı. Raymond'a 
baktı, "Telefon nerede?" 
"Kırıldı." 
"Kırılmadı. Az önce sen konuşuyordun." 
"Şimdi kırıldı. Telefona ihtiyacın yok." 
"Annemi arayacağım." 
"Başka zaman ararsın." 
Bibianna döndü, oturma odasına doğru yürüdü. 
Raymond kadının arkasından bakıyordu. Ağzının, kenarında belli belirsiz bir tik başlamıştı. 
Boynunu yuvarladı, gerilimi azaltmak için kolunu yuvasında yuvarladı. Günün sonunda hep aynı 
hareketleri yapmaktan yorgun düşerdi herhalde. Başını salladı. "Hiç anlamıyorum. Onun için 
elimden gelen her şeyi yaptım. Giyecek satın aldım. Onu lüks yerlere götürdüm, istediği her şeyi 
verdim. Parmağını bile oynatması gerekmez. Çalışmak zorunda da değil. Onu büyük bir yolculuğa 
bile çıkardım. Sana ondan söz etmiş miydi?" 
Başımı salladım. 
"Sor da anlatsın. Đstediğin kadar yiyecek, iki metre boyunda buzdan bir kuğu yapmışlardı, 
çeşmeden şampanya akıyordu. Ona bu daireyi tuttum. Bana ne dedi biliyor musun? 'Çöplük 
burası' dedi. Nesi var bu kadının." Şaşkınlığı saldırganlıkla karışıktı. "Bana neyi yanlış yaptığımı 
söylesene. Bundan başka daha ne yapmam gerektiğini söyle." 
"Ben ilişkiler konusunda pek uzman sayılmam." 
"Sorun ne biliyor musun? Ben çok iyi bir insanım. Gerçek bu. Kadına çok iyi davranıyorum ama 
başkası elimde değil Evlenmek üzere hazırlanmıştık. Sana bundan söz etti mi?" 
"Sen söz etmiştin sanırım." 
"Kalbimi kırdı ve bunu neden yaptığını anlayamadım..." 
"Sana bir haberim var, Raymond. Burada olmak istemeyen birini zorla tutamazsın." 
"Öyle mi?" Bana öyle bir dikkatle baktı ki, bir an kadının gitmesine ikna olacağını sandım. Ellerini 
ceplerine soktu, günün son ışıklarıyla gözlerinde bir düşüncelilik belirdi. 
"Raymond?" diye Bibianna oturma odasından seslendi, "Nedir bu?" 
"Ne?" 
Kadın bir an sonra kapıda belirdi. Elinde kemik saplı bir sustalı vardı. Bıçağın üzerinde kurumuş 
kan lekeleri görülüyordu. 
Raymond bıçağa baktı. "Nereden aldın onu?" 
"Mutfak tezgâhının üstündeydi. Bu senin. Tanıdım." 
Raymond soruyu duymazdan gelerek elini uzattı. Parçalanmış çinileri, bacağı kırık iskemleyi, 
duvardaki kan lekelerini hatırladım. Bibianna sıkıntılı bir ifadeyle bıçağı Raymond'un eline bıraktı. 
Güç dengesi yine değişmişti. Raymond saptaki düğmeye basıp bıçağı yuvasına soktu. Sonra 
pantolonun cebine attı. Gözlerini kırpıştırdı. Başı bir yana savruldu, ağzı sonuna kadar açıldı. 
Bibianna dikkatle bakıyordu ona. "O kan nereden geldi?" 
"Haydi giyin. Seni yemeğe çıkaracağım, Ona da yiyecek bir şey getiririz." 
Kısa bir süre olsa bile başımda kimsenin olmayacağını düşünerek bir anlık heyecana kapıldım. 



"Neden Hannah da gelmiyor? Herhalde açlıktan oluyordur." 
"Biz gelene kadar biraz fasulye yiyebilir. Ocakta bir tencere var." 
"Ben iyiyim, Bibianna" dedim. "Ben köpeğe arkadaşlık ederim." Sanki Perro ile eski dostlarmışız 
gibi. Yalnız kalmaya, fırsat bulursam Dolan'a telefon etmeye can atıyordum. 
Đkisi uzun bir tartışmaya giriştiler, nereye gidilecekti, ne giyilecekti, Luis'i bekleyip dört kişi mi 
gidilseydi. Heyecandan midemin büzüldüğünü hissediyordum ama gitmeleri için 
sabırsızlanıyormuşum gibi görünmek de istemiyordum. Raymond Luis'i beklemekten yanaydı ama 
Bibianna onunla yemek yemek istemediğini söyledi ve Raymond da ısrar etmedi. 
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Bir tartışma ve kararsızlık ıstırabından sonra çıktıklarında saat yediye geliyordu. Perro kapının 
yanındaki yerinde kayışını kemirmeye devam etmekteydi. Bir dinozor iskeletinde görülen dişleri 
vardı, timsahları ve diğer orta boylu memelileri parçalamak için mükemmel dişlerdi yani. Kapı 
arkalarından kapanınca doğruca küçük yatak odasına gittim, bluzumun içinden kâğıdı çıkarıp 
emniyete almak için divanın minderlerinden birinin altına sakladım Sonra da kayıp telefonu 
aramaya koyuldum. Ahizeyi Bibianna’nın eşyaları arasına saklayacağını tahmin etmediğim için 
onun konsolunu bırakıp Raymond'un çekmecelerini aramaya başladım. Herhalde Bibianna da aynı 
araştırmayı yapmış ve başarılı olamamıştı. 
Raymond'un soldaki çekmecesi birbirlerine uymayan çoraplar ve beceriksizce katlanmış 
mendillerle doluydu. Sağ çekmecede insanın atmaya kıyamadığı öteberi vardı: Kibrit kutuları, kol 
düğmeleri, kravat iğneleri, bozukluk para, iyi durumda ama kredi kartları boşaltılmış bir cüzdan. Bir 
banka hesap defterinde kırk üç bin dolarlık bir mevduat. Onun altında bir çekmece gömlek, onun 
da altında kazaklar vardı. Đki tabanca buldum. Biri yarı otomatik bir Mauser, damgalı bir kutu 
içinde, yanında yedek şarjörü, temizleme fırçası, mermiler. Başımı eğip el sürmeden namluyu 
koklandım. Temizlenmemişti ama yakın bir geçmişte kullanılmamıştı da. ikinci tabanca en üç yüz 
elli dolara mal olmuş olan bir SIG-Sauer P220 .38'likti. Bunu çalmaya cesaret edebilir miydim? Şu 
noktada, hayır. Akıllıca bir davranış olmazdı. Kutunun altında çeşitli kimlikler ve her birinin adına 
çıkarılmış California sürücü ehliyetleri vardı. Sonra bir fırsatını bulursam bunları inceleyecektim. 
Tabancaları yerine bıraktım. 
Sonra dolabı araştırdım, bir telefonu saklayabilecek bütün yığınların içine elimi soktum, yatağın 
altını, komodin dolaplarını araştırdım. Onun ardından diğerinden daha büyük olan ama daha temiz 
olmayan yatak odası banyosuna girdim. Đlaç dolabı herhangi bir şey saklanmayacak kadar 
küçüktü. Kirli çamaşır sepetine yöneldim. Telefon çamaşırların en altındaydı. Oturma odasında bir 
telefon prizi olduğunu biliyorum ama oradan telefon etmek istemiyordum. Luis her an gelebilirdi. 
Onun beni telefonda konuşurken bulmasını istemiyordum. 
Yatak odasında başka bir priz aradım ama bulamadım. Dizüstü çöktüm, telefonu çekerek dolabın 
ve konsolun arkasına baktım. Sonunda büyük yatağın arkasında ve hemen hemen tam ortada bir 
tane gördüm. Karınüstü yatıp toz birikintileri arasından uzanarak fişi prize sokmayı başardım. 
Köpek havlamaya başladığında yerde, yatakla dolabın arasında yatıyordum. Luis. Tüh! Kordonu 
çektim. Perro olanca sesiyle havladığı için Luis'in içeri girip girmediğini kestiremedim. Kordonu 
telefona sararak doğruca banyoya gittim. 
"Hey! Neredesiniz?" içeri girmişti. 
"Luis? Sen misin? Ben banyodayım." 
Telefonu çamaşır sepetinin dibine sokuşturup kirli çamaşırları üstüne yığdım. Aynada görüntüme 
baktım, dudağımın üstüne yapışmış bir köpek tüyünü çıkardım. Tam başıma havluyu türban gibi 
sarmıştım ki, Luis kapıda göründü. Üzerine pamuklu bir gömlek geçirmişti. Gömleğin uzun kolları 
kollarındaki dövmeleri örtmüşse. de, hâlâ altından çıkan iki ördek ayağını görebiliyordum. Odayı 
gözleriyle taradı. Sonra kuşku dolu bakışları üzerime dikildi. 
"Raymond nerede?" 
"Bibianna ile çıktı." 
"Sen burada ne yapıyorsun?" 
"Bibianna saç kurutucusunu alacağımı söylemişti." Sepete baktım. Telefon kordonu kenarından 
sarkıyordu. Ağırlığımı aktararak görüşünü kapattım. "Şimdi çıkıyorum." 
Bana bakıyordu. Çıkık elmacık kemikli, dar ve sivri çeneli oval bir yüzü vardı. Dişleri sağlıklıydı 
ama o zavallı bıyığın vurguladığı kötü görünüşlü, ince dudakları vardı. Kara saçları ensesinde at 
kuyruğu biçiminde, toplanmıştı. Yirmi beş yaşlarında olmalıydı. "Kaçta döneceklerini söylediler?" 



"Bunu az sonra, konuşabilir miyiz? Saçımı yapmak istiyorum." Kapıyı kapamak için ilerleyince bir 
adım geriledi. Ben de kapıyı kapattım, bir saniye bekledim, sonra aniden açtım. Şaşırarak 
doğruldu. Parmaklarını kemer halkalarına geçirip oturma odasına doğru yürüdü. 
"Çok düşüncelisin" diye arkasından seslenip kapıyı kapattım. Saç kurutucusunu bulup çalıştırdım, 
sonra tuvaletin kapağına çalışır halde bırakıp telefonu bulduğum yere iyice yerleştirdim. Kapağını 
da kapayınca dönüp aynada saçlarıma baktım. Kurutucuyu aldım, başım aşağı gelene kadar eğilip 
bir dakika kadar sıcak hava üfledim. Doğrulduğumda pek bir değişiklik olmamıştı ama şimdi biraz 
daha farklı görünüyordu. Yapraksız çalılık gibi. Kurutucuyu kapayıp oturma odasına gittim. 
Akşam gayet sakin geçti. Luis'in zekâ ya da merak alanlarıyla pek ilgisi olmadığından pek 
konuşmadık. Ben iskemlede, o da kanapenin koltuksuz tarafında oturuyorduk. Televizyonu açtı. 
Dikkat süresi pek sınırlıydı ve karmaşık durumlar konusunda pek sabırsızdı. Arada sırada benim 
farkımda olduğunu belirtiyordu ama açık bir davranış değildi bu, ancak yine de hissedilebilir bir 
şeydi. Cinselliği eziciydi, sıcak bir yaz gecesinde portakal çiçeklerinin kokusu gibi. Uzaktan 
kumandayla kanaldan kanala atlayarak birkaç programı birden seyrediyordu. Otomobille 
kovalamacalar ve sahte kahkahalar arasında köpek dik dik yüzüme bakmaktaydı, tesadüfen ona 
bakacak olsam o ufak gözlerini kasıyor gibi geldi. 
Raymond ile Bibianna saat onu yirmi geçe Kentucky Fried Chicken'dan alınma birkaç parça tavuk 
getirdiler. O kadar açtım ki, beş parçayla patates püresini yedim. Luis de benimle yedi ve kalan her 
şeyi bitirdi. Bibianna gece yarısında bana bir bir gecelik buldu. Artık kendi yatak odam olarak kabul 
ettiğim odaya yöneldim. Kapıyı kapadım, üstümdekileri çıkarıp divana uzandım. 
Đrkilerek uyandım. Đlk başta nerede olduğumu ya da neler olduğunu kestiremedim. Gecenin 
yarısıydı. Uykunun getirdiği o bilinçsizlik anında yattığım odaya baktım. Sokak lambasının soluk 
ışığı tavanda sarı bir şerit oluşturmuştu. Havada da kızarmış tortilla kokusu vardı. Raymond'u 
hatırladım. Bir şey mi duymuştum? Ses her neyse uyandığım anda zihnimden uçup giden rüyaya 
ilişkin olmalıydı. Yalnızca rüyanın hissi kalmıştı. geriye -ağır heyecanlı. Odada bir varlık 
hissediyordum. Gözlerim karanlığa alışmaya başlamıştı. Görüş alanımı parçalara ayırarak teker 
teker araştırmaya başladım. Kalbim duracak gibi oldu birden. Odamın kapısı aralık gibiydi. Luis 
mi? Koridorun biraz daha soluk griliğinde bir siluet görebilir miyim diye baktım, Kapı ardına kadar 
açıldı, gölgeleri giderek genişleyen bir boşluk doldurdu. "Ne istiyorsun?" diye fısıldadım. 
Bir takırtı duydum, yere sürtünen bir maden parçası. Korku bir kibrit gibi parladı içimde. Köpekti bu. 
Onun zincirinin ucundaki kayışı kemirdiğini hatırladım. Kimbilir ne kadar zamandır serbestti ve 
daireyi dolaşıyordu. Kara gözlerinin parıltısını görebiliyordum, başını eğmişti. Elimin altında 
herhangi bir silah, kendimi koruyacağım hiçbir şey yoktu. Havada insan kokusu almaya çalışıyor 
gibiydi. Eğer kıpırtısız durursam ilgisini kaybedip döner Raymond ile Bibianna'nın yattıkları odaya 
giderdi belki de. Soluğumu tuttum. Köpek kaskatı yattığım divana doğru yürüdü, tırnakları çıplak 
tahtalar üzerinde tak tak diye ses çıkarıyordu. Ben sağıma yatmıştım, yüzüm hemen hemen 
onunkiyle aynı düzeydeydi. Sağ kolumu altıma sıkıştırmış ama sol kolumu koyacak yer 
bulamadığımdan yere sarkıtmıştım. Köpek burnuyla sol elimin parmaklarına dokundu. Burnundaki 
sert kılları bileğimde hissettim. Hiç kıpırdamadan bekledim. Sonunda çok büyük bir dikkatle elimi 
ağır ağır çekmeye başladım. Köpeğin boğazından bir hırıltı yükseldi, Parmaklarımı çekmeye 
cesaret edemeyerek bekledim. Köpek yaklaştı, çenesini boynuma dayadı, ağzı benimkiyle bir 
düzeye geldi. Đnler gibi bir ses çıkardı. Beynim birden boşalmış gibiydi. Aradan iki saniye geçmede 
divana atladı, beni yastıklara doğru sıkıştırdı. Korka korka elimi başına, kulakları arasına koydum. 
Avcumun içini yaladı. 
"Başına dokunulmasından nefret ettiğini sanıyordum" dedim. Öyle olmadığı belliydi, ipeği andıran 
kulağını okşamaya başladım. Köpek mutlulukla soludu. Gövdesinin ısısı göğsümden dizlerime 
kadar bir sıcaklık yaymıştı. Berbat bir köpek kokusu yükselmesine rağmen şikâyete cesaret 
edemedim. Sıcak domates gibi kokan biriyle ilk kez yatıyordum. Bir daha gözlerimi açtığımda 
gitmişti. 
Đnsanın yabancı yerlere ve değişik ortamlara ne kadar çabuk alıştığı gerçekten şaşırtıcıdır. Sabah 
olduğunda ev de artık tanıdık bir yer olmuştu. Bibianna kırmızı mini eteğimle giymem için bana 
temiz bir tişört verdi. Luis'in hazırladığı kahvaltıyı Pepsi Cola içerek yedik. O sırada benim 
doğamdaki o titizlik artık iyice öne çıkmıştı. Bir süngerle bir kutu deterjan buldum ve banyoya 
girerek yerleri, lavaboyu, tuvaleti, küveti ve duşun kenarındaki kirli fayansları iyice temizledim. 
Perro kapının yanındaki nöbet yerindeydi. Bir gecelik sevgililer gibi aksi suratlı, nankör beni 



tanımıyormuş gibi davranıyor, gözgöze geldiğimiz her sefer hırlıyordu. Öyle salyasümük bir bağlılık 
beklemiyordum ama basit bir tanıma belirtisi, delinmiş olan egomu tatmin edebilirdi. 
Raymond saat dokuzda tek bir açıklamada bulunmada evden çıktı. Bibianna yatağa döndü. 
Raymond'un cinsel taleplerinden kaçınmak için uyuşturucu gibi bir şey alıp almadığını merak ettim. 
Luis mutfağa geçerek beni epey şaşırttı. Anlaşıldığı kadarıyla yemek yapma zamanının geldiğini 
düşünüyordu. Belki benim ocağın üstünü silmem, fayanslar arasından bıçağın ucuyla kirleri 
kazımam ona ilham vermişti. Evde gerçek tabak diye şeyin varlığını bilen yok gibiydi. O karton 
tabakları ve karton çatal bıçak takımını çöpe atmıştım. Kalan plastik tabakları ve üzerinde kurumuş 
yemek parçalan bulunan mutfak öteberisini de sıcak suyun içine bastırmıştım. Luis kısa bir sonra 
işe başladı. Yapacak bir işim olmadığından mutfak tezgahına dayanarak seyretmeye başladım. 
Doğasının şimdiye kadar gizli kalmış yanları ortaya çıkıyordu. Her hareketi kısa ve kesindi. Bir 
soğan soydu. Sarımsakları et satırının yan tarafıyla dümdüz etti, kâğıt gibi ince biberi sıyırdı. 
Biberleri ateşin üstünde iyice közledikten sonra kesip doğradı. Koku kekremsiyse de, iştah 
açıyordu. Kendini tümüyle işine vermişti, makyajıyla uğraşan bir kadın kadar çevresinden 
habersizdi. Uzmanlık bende her zaman hayranlık uyandırmıştır. Büyük bir kutu doğranmış 
domatesi yıkadığım tavaya boşalttı. Soğanı, sarımsağı ve biberleri buna ekledi. Doğrusu çok titiz 
çalışıyordu, olayları bir düzen içinde gerçekleştirmekteydi. Bunu bir yerden öğrendiği belliydi, ama 
kimden? Havada daha şimdiden iştah açıcı bir koku belirmişti, 
"Nedir bu?" diye sordum. 
"Enchilada sosu." 
"Çok güzel kokuyor." Tezgâha yaslanarak bir sonraki sorumu nasıl soracağımı düşündüm. 
"Chago ne oldu? Cenaze töreni yapılacak mı?" 
Luis gözgöze gelmemek için dikkatini tavaya verdi. "Raymond polisle konuştu. Otopsi bitene kadar 
cesedi vermeyecekler. Yarın bile olabilirmiş ama kesin bir şey söylemiyorlar." 
"Başka kardeşi var mı?" 
"Juan ve Ricardo. Dün buradaydılar." 
"Ya anababası?" 
"Babası çocuk tacizinden hapse atılmıştı, Raymond'a yaptıklarını öğrendiklerinde orada 
öldürüldü." 
"Raymond'a ne yapmıştı ki?" 
Luis yüzüme baktı. "O bu konuda hiç konuşmaz, ben de sormam." Tavasına dönüp ipnotize olmuş 
gibi karıştırmaya devam etti. "Yedi sekiz yaşındayken de annesi kaçtı." 
"En büyük o mu?" 
"Oğlanların en büyüğü. Üç ablası ondan nefret eder. Anababasına olanların suçlusu olarak onu 
görürler." 
"Bir mutlu çocukluk daha" dedim. "Onu ne kadardır tanıyorsun?" 
"Yedi sekiz ay oldu. Jesus adındaki bir adamı aracılığıyla, tanıştım." 
Omuzlarına bir Kızılderili gibi bir battaniye atmış olan Bibianna kapıda göründü. "Raymond döndü 
mü?" 
Luis başını salladı. 
Kadın bir daha gözden kayboldu, az sonra duşun sesini duydum. Luis sosun altını kısıp köpeği 
dışarı çıkarmaya hazırlandı. Zinciri eline alınca kayış kısmının kemirilmiş olduğunu gördü. Alçak 
sesle kaygılı bir "Bok!" dediğini duydum. Köpekte bir sadakat duygusu yaratabileceğimi hayal 
ederek ağzımı açmadım. Luis zinciri Perro'nun boynuna tutturmanın başka bir yolunu buldu, evden 
çıktılar. 
Bibianna bu kere giyinmiş olarak göründü. Epey örselenmiş bir deste kâğıt buldu, sehpanın yanına 
yere oturup fal açmaya başladı. Ben telefonu aramayı düşündüm ama Bibianna bu kadar 
yakındayken Dolan'ı aramak da istemedim. Kimliğim hakkında ne kadar az şey bilirse o kadar 
iyiydi. Televizyonu açtım. 
Bibianna düşünceli görünüyordu ve onu doğrusu pek rahatsız etmek istemiyordum, ancak pek az 
başbaşa kalabiliyorduk artık ve bilgiye ihtiyacım vardı. 
"Şiddet nöbetleri ne sıklıktadır?" diye sordum. 
Karanlık bakışlarını üzerime çevirdi. "Her gün değil. Kimi zaman haftada iki üç kere. Bir kere 
Chago'yla konuşmuştuk, bana bunların Raymond'un çocukluğunda başladığını söyledi; zaman 
yalnızca göz kırpıştırırmış ama sonra kasılmalar ve ötekiler başlamış, Babası bunu mahsustan, 



dikkati üzerine çekmek için yaptığına inandığından onu dövermiş. Başka şeyler de yaptığından 
hapse atılmış. Zavallı Raymond. Okulda hiperakmiş, başı dertten kurtulmazmış, Annesi de 
herhalde o yüzden terk etmişti..." 
"O zamandan beri böyle tikli mi? Sen kendisini tanıdığından beri?" 
"Bir ara düzelir gibi olmuştu ama sonra yine başladı. Hem de eskisinden beter olarak." 
"Doktorlar bir şey yapamıyor mu?" 
"Ne doktoru? Doktora gitmez ki. Kimi zaman seksle sakinleşir, içki, uyku ve uyuşturucu. Bir 
keresinde hastalandı, ateşi kırk bire çıktı. Ne nöbet kaldı ne bir şey. Đki gün çok iyiydi. Hastalığı 
geçince tikler yeniden başladı, bu defa dudaklarını yalıyor ve elleriyle o garip hareketleri 
yapıyordu. Artık bundan söz etmek istemiyorum. Çok sıkıcı bir şey." 
Raymond yemekten az önce katlanmış bir gazete ve bir torba çörekle döndü. Luis ile köpek de 
arkasından içeri girdiler. Eğer Raymond kardeşi için yas tutuyorsa bunu farkettiğimi 
söyleyemezdim doğrusu. Tikleri bugün azalmış gibiydi ama bundan da emin olamazdım. Zaman 
zaman odadan çıktığı için, o hareketleri yan odada yaptığına inanıyordum. Ya da gidip uyuşturucu 
alıyordu. Luis ile mutfak masası başına geçip de alçak sesle Đspanyolca konuşmaya 
başladıklarında ben de koltuğun kolundan çıplak bacaklarımı sarkıtmış, ayağımda sandalın birini 
sallayarak oturuyordum, ilk reklamlarda mutfağa giderek bir bardak su aldım. Raymond'un omzu 
üzerinden ne yaptıklarına baktım. Bu işlerine burnumu sokmaktı ama Raymond aldırış etmiyor gibi 
göründü. Benim günlük gazete sandığım şey küçük ilanlar gazetesiydi. Luis otomobil bölümünü 
açmıştı. Tarihe baktım. 27 Ekim Perşembe. Bu herhalde gelecek haftanın yeni listeleriydi. Luis 
kamyonları, kamyonetleri ve ithal otomobilleri içerek satılık yerli otomobillere geldi. 
"Đşte" dedi. Keçe kalemle bir 1979 Cadillac'ı işaretledi. Eğilip yakından baktım, "iyi durumda. 999 
dolar. PY." 
"PY nedir?" diye sordum. Aslında biliyordum ama hem ilgilendiğimi göstermek istiyordum hem de 
bu konudaki hevesimi. 
"Pazarlık Yapılır" dedi Raymond. "Cadillac mı istiyordun? " 
"Kim, ben mi? Yok canım." 
"Ben şu Chrysler Cordoba'yı beğendim" dedi Luis'e. Luis bir satırı daha daire içine aldı. "77 beyaz. 
Yeni gibi 895 dolar, py." Her iki ilanda da birer telefon numarası vardı. 
Raymond kalkıp odadan çıktı, döndüğünde getirdiği telefonun fişini prize taktı. Ben bir iskemle 
çekerek karşılarına oturdum. Luis otomobilleri işaretliyor, Raymond da arka arkaya telefon ediyor, 
ilgilendikleri hakkında bilgi alıp adreslerini not ediyordu. Bu iş bitince Luis bir kâğıda bir liste yaptı. 
Raymond bana baktı. "Senin otomobil sigortan var mı?" 
"Var." 
"Nasıl sigorta?" 
Omuzlarımı silktim. "California Eyaleti'nin gerektirdiği sigorta. Ama otomobilim artık öldüğüne göre 
onu iptal ettirmeyi düşünüyorum. Neden sordun?" 
"Çarpma ve ferdi sigortan var mı?" 
"Ne bileyim ben? Trafik sigortamın maddelerini ezberleyecek değilim ya. Poliçe Santa Teresa'da." 
"Sigorta şirketin sana bu bilgiyi verir mi?" 
"Elbette. Eğer bakmak zahmetine girerlerse." 
"Eğer çarpma sigortası varsa otomobilini tamir ettirmek yararlı olabilir." Raymond telefonu açarak 
bana uzattı. "Araonları." 
"Şimdi mi?" 
"Bir sorun mu var?" 
"Hayır" diye huzursuzca gülümsedim. Kalbimin hızla çarpma başladığını hissediyordum. Bir an 
kafam duracak gibi oldu. Ne California Fidelity'nin numarasını hatırlıyordum, ne de Dolan'ın verdiği 
numarayı ve hatırlasam bile hangisini arayacağımı bilemiyordum. Telefonu aldım. 
805 alan numarasını sonra da CF'nin numarasını çevirdim.. Dolan Mac Voorhies ile bağlantı 
kurmuş muydu acaba? Bütün foyam bir an sonra açığa mı çıkacaktı? 
Telefon iki kere çaldı. Darcy açtı. "Bay Voorhies'le konuşmak istiyordum" derken sesimi 
tanımayacağını umdum. 
"Bir dakika lütfen." 
Hat kesildi. Arka planda "How High the Moon" parçası boşluğu dolduruyordu. Dawna'yı, polislerin 
ne kadar süreyle tutacaklarını düşündüm. Yaralı olsa da, olmasa da, tehlikeliydi, 
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Mac'ın sesi duyuldu. "Voorhies." 
"Bay Voorhies, adım Hannah Moore. Şirketinize otomobilimi sigortalatmıştım, sigortamın ne kadar 
kapsadığını öğrenmek istiyorum." 
Bir ölüm sessizliği oldu. Sesimi tanıdığını biliyordum. Raymond başını başıma yaklaştırmış, 
konuşmayı duyabilmek için almacı kendisine doğru eğmişti. 
Mac duraksadı. Đsteğime ne yanıt vereceğini düşündüğünü hissediyordum. Neler olduğunu ve 
benim durumumu zora sokmadan neler söyleyeceğini aklından geçiriyordu. Beni iyi bir nedenim 
olmadan böyle bir şey sormayacağımı bilecek kadar iyi tanırdı. "Bir otomobil kazası durumunu mu 
soruyorsunuz!" dedi. 
"Hayır. Şey, bir arkadaşın otomobilini kullanma durumundayım ama sigortamın neleri kapsadığını 
bilmeden otomobilini vermek istemiyor." Raymond'un yüzü bir karış ötemdeydi. Tıraş losyonunun 
kokusunu duyuyordum. 
"Anlıyorum. Arkadaşınız şimdi orada mı?" 
"Evet." 
"Poliçe numarasını biliyor musunuz?" 
"Hayır, ama acente Con Dolan'dı." 
Raymond gerileyip bir kâğıt aldı, bir not yazdı. "Çarpmayı sor." Đnsanların ben telefondayken emir 
vermelerinden nefret ederim. Önemli bir tavırla kâğıdı gösterdi. Ben de sinirli bir hareketle elimi 
salladım. 
"Aslında çarpma maddesini öğrenmek istiyordum" dedim. 
Sıkıntılı bir sessizlik daha. Raymond'a bakıp gülümsedim "Bakın ne yapacağız, bayan..." 
"Moore." 
"Evet. Ben Bay Dolan'ı bulmaya çalışayım. Artık burada çalışmıyor ama hâlâ kentte olduğuna 
eminim. Poliçeyi araştırıp size haber verebilirim. Bu öğleden sonra sizi bulabileceğim bir numara 
verirseniz..." 
Raymond başını geriye çekip parmağını dudaklarına götürdü- 
"Bu pek mümkün değil. Ben Los Angeles'te arkadaşın yanındayım ama burada ne kadar 
kalabileceğimi bilmiyorum. Saatini söylerseniz ben sizi yine ararım." 
"Öğleden sonra saat beşte arayın. O zamana kadar istediğiniz bilgiyi elde etmiş olurum." 
"Teşekkür ederim." Almacı Raymond'a uzattım, o da telefonu kapattı. 
"Ne dedi?" 
"Araştıracak. Öğleden sonra beşte telefonumu bekliyor." 
"Ama bildiğin kadarıyla sigorta geçerli, değil mi?" 
"Öyle olduğunu söyledim ya." 
Raymond ile Luis bakıştılar. Raymond omzunun üzerinden hâlâ fal açmakla meşgul olan 
Bibianna'ya baktı. "Ceketini al. Gidiyoruz" dedi. Sonra bana döndü. "Sen de ceket ister misin? 
Sana da bir tane versin." 
"Ne oluyor?" 
"Bir yere gideceğiz." 
Sepulveda Bulvarı'ndan geçip Culver City'ye gittik. Otomobili Luis kullanıyordu. Bibianna arka 
koltukta sessizce oturmuş surat asarken Raymond araç telefonunda konuşuyor, kadını elliyor, 
okşuyor ve genelde rahatsız ederek onun için yapılarını, ikisi için kurduğu büyük planlan 
anlatıyordu. Bu herife bir iki ders vermem gerekecekti. Bu işe tersinden girmişti. Bir kere (o her ne 
kadar bilmese de) Bibianna Bayan Jimmy Tate'di ve ikincisi, onun bu hayallerine asla kanacak 
değildi. Kadınla hep kendilerinden söz eden erkeklerin yanında oturmak istemezler. Kadınlar 
gerçek şeylerden, yani kendilerinin olan şeylerden söz edilmesinden hoşlanırlar. Raymond ise onu 
hâlâ sevgisinin derinliğine inandıramadığını düşünmekteydi. "Bunu biliyor et kafalı! Ama umurunda 
bile değil!" diye bağırmak geliyordu içimden. 
Đlk adresin önünde durduk. 
79 Cadillac siyah bir Seville'di ve kaldırım kenarındaydı. Satıcısı iri yarı bir zenciydi, başında 
pembe bir duş başlığı, yanağında bir gözyaşı dövmesi ve sol kulağında altın bir halka vardı. 
Bunları gerçekten uyduruyor değilim. Bir tişört ve belden aşağıda kemerli bir blucin giymişti. 
Aslında bıyığı ve keçi sakalı, muzip gülümsemesi ve dişleri arasında aralığıyla pek sevimliydi, 
Bibianna otomobilde kaldı ama ben erkeklerle inerek üçü uzun ve sıkıcı bir pazarlığa girdiklerinde 



ağırlığımı bir ayağımdan diğerine aktararak yanlarında durdum. Raymond bir kaç seri tik hareketi 
yaptıysa da, zenci herhangi bir tepki göstermedi. Bazı çevrelerde Raymond'un yatalak hasta gibi 
göründüğünü fark ediyordum. Onu korurcasına ortaya çıkıp, "Hey, adamın elinde değil, tamam 
mı?" demek isterdim. 
PY, sonunda gazetede yazılı olan 999 doların yüz dolar aşağısı oldu. Raymond hafifçe yana 
dönerek cebinden lastik bant geçirilmiş şişman bir tomar çıkardı, lastiği bileğine geçirip parayı 
saydı. Pembe kâğıt imzalandı ve el değiştirdi, ancak Raymond'un kâğıdı Taşıt Dairesi'ne 
gerçekten götüreceğine pek inanmıyordum. Suç işlemeyi âdet haline getirmiş olanlar bu gibi 
şeylerle hiç uğraşmazlar. Bizler kurallara uymak zorunluluğunu hissederken onlar akıllarına eseni 
yaparlar. 
Alışveriş tamamlanır tamamlanmaz zenci çekip gitti. Raymond ile Luis pek de kötü görünmeyen 
arabayı incelediler. Tamponun kromajı dökülüyordu ve sağ arka lambası parçalanmıştı. Lastikler 
kabaktı ama karoseride fazla bir hasar yoktu. Otomobilin döşemesi griydi, ön koltuktaki yırtık siyah 
iplikle dikilmişti. Ön ve arkada yerde yenmiş yemek artıkları, boş gazoz kutulan, ezilmiş sigara 
paketleri, gazeteler vardı. Luis hepsini ve dolu küllükleri kaldırım kenarına boşalttı. 
"Ne diyorsun?" diye Raymond bana sordu. 
Benim fikrimin neden önemli olduğunu hiç anlamamıştım. "Bugüne kadar sürdüğüm bütün 
otomobillerden iyi görünüyor" dedim. 
"Atla. Bibianna onunla gider." 
Bibianna'nın oturduğu koyu yeşil Ford'a baktım. Arka koltuğun ucunda oturmuş dikiz aynasında 
saçlarını düzeltiyordu. 
"Bana göre hava hoş" dedim. 
Cadillac'a bindim. 
Raymond direksiyona geçerek emniyet kemerini taktı. "Sen de tak, bir kaza geçireceğiz" dedi. 
"Otomobil sigortalı mı ki? Lanet şeyi daha şimdi satın aldık!" diye şaştım. 
"O konuyu merak etme. Acentemi daha sonra ararım. Đstediğim her şeyi yapar o." 
Kendimi bir boyunluk içinde hayal ederek emniyet kemerini taktım. 
Otomobil otomatik vitesti. Kilitler, frenler ve camlar elektrikliydi. Raymond motoru çalıştırdı. Dikiz 
aynasını düzeltti, trafiğe çıkmadan önce gümüş bir Toyota'nın yanımızdan geçmesini bekledi, 
Ben düğmeye basarak sessizce kapanan camı denedim. "Bu işi nasıl yapacağız?" 
"Görürsün." 
Venedik Bulvarı'ndan Palms'a geçtik, Sepulveda'da sağa dönüp Mar Vista Mahallesi'ne girdik. 
Küçük bahçeli ve oksijensizlikten güdük kalmış ağaçlı küçük bungalovlar sıralanmıştı caddede. 
Raymond işlenmekte olan bir suçun izlerini arayan bir polis gibi tarıyordu sokakları. 
"Burada ne arıyoruz?" diye sordum. 
"Biz şimdi kaza avına çıktık. Otomobile kova deriz. Benim bir kova filom vardır ve pek çok kişi 
şimdi bu yaptığını yapmaktadır. Sen bir hayaletsin." 
Gülümsedim. "Neden?" 
"Çünkü para almıyorsun, o yüzden de yoksun." 
"Neden para almıyorum?" 
"Sen acemisin. Burada yalnızca sayıyı kabarık tutmak için bulunuyorsun." 
"Teşekkür ederim" dedim. Dönüp yanımdaki camdan dışarı baktım. "Peki, şimdi ne arıyoruz?" 
Raymond başını kaldırıp baktı, yüzünde kuşku vardı. 
"Yalnızca öğrenmeye çalışıyorum" dedim. 
"Kurban arıyoruz. Kırmızı ışıkta geçen, geri geri çıkarken geçiş hakkı kuralını ihlal eden biri.." 
"Sonra." 
Kendi kendine gülümsedi. "Herife çarparız. Arkamızdan bindirmesini isteriz, hem hasar göz 
doldurur, hem de kimse yaralanmaz." 
Bir saat kadar dolaştık ama her nasılsa trafik suçu işleyen birine rastlamadık. Raymond'un 
sabırsızlandığını görüyordum ama her nasılsa otomobilde bulunduğu sürece tik nöbeti hiç 
başlamadı. Belki de çalışmak harap olmuş sinir sistemine iyi gelmekteydi. "Bir ben deneyeyim" 
dedim. 
"Ciddi misin?" 
"Başarırsam paramı isterim. Kaç para getiriyor?" 
"Günde yüz dolar." 



"Şimdi attın işte! Đddiaya girerim ki sen bu işten bir servet kazanıyorsundur, ben de adil bir pay 
isterim." 
"Seni namussuz" dedi yumuşak bir sesle. 
Yerlerimizi değiştirdik. Koltuğu öne çekerek gaz pedalını frene yaklaştım. Sonra trafiğe çıktım. O 
sırada Lincoln Bulvarı'ndan Santa Monica eteklerine çıkmıştık. Pico'da direksiyonu sola kırdım, 
San Vicente'den Okyanus Bulvarı'na çıktım. Raymond yola pek dikkat etmiyordu ama gittiğimiz 
yönü görünce şaşkın şaşkın yüzüme baktı. "Venice'in suyu mu çıktı?" 
"Neden Beverly Hills olmasın?" dedim. 
Fikir ilk başta kendisini rahatsız etmiş gibiydi, ama sonra bunun getireceği fırsatları gördü. Sunset 
Bulvarı'ndan yukarı çıkıp doğuya döndük, UCLA Kampüsü'nün kuzey kenarından geçtik. Beverly 
Hills Oteli'ni geçince sağa Rexford'a girdim. Geniş ve kenarları ağaçlıklı sokaklarda dolaşmak bir 
zevkti. Evler büyüktü ve arsaları bir yandan öteki yana kadar dolduruyordu. Bütün bahçeler yeşil, 
çimler biçilmişti, bahçıvanlar dökülen yapraklan süpürüyorlardı. Sokak ile kaldırım arasına gölge 
veren ağaçlar dikilmişti. Yüksek çitlerin ardında tenis kortları vardı. Arada sırada bir yüzme havuzu 
görebiliyordum. Santa Monica Bulvarı'nda ışık yeşildi. Cadillac'ı sakin bir biçimde Beverly Hills'in 
alışveriş merkezine doğru sürdüm. 
Teknik olarak tehlikeli bir iş yaptığımın farkındaydım. Polis akademisindeki derslerimden 
hatırladığım tek şey bir polis memurunun bir suçun işlenmesine karışması ya da birini suça teşvik 
etmesi "kamu politikasına" aykırıydı. Neyse ki ben bir polis değildim ve herhangi bir olay vukuunda 
herhalde Raymond'un değil, benim sözüme inanılırdı. Raymond'a bir iki sahte kaza 
düzenlemesinde yardımcı olmak bana güvenmesi için en sağlam yoldu. 
Raymond huzursuzlukla camdan dışarı bakıyordu. "Burada iş bulamayacaksın." 
"Đddiaya girer misin?" Blokun ortasında bir park alanından çıkmakta olan yeni model bir Mercedes 
görmüştüm. Sol sinyali yanıp sönüyordu. Direksiyondaki kadın kırk yaşlarında vardı, saçları sarıydı 
ve iri güneş gözlüklerini burnunun ucuna kadar inmişti. Ben işleyeceğim günah için içimden özür 
dileyerek Cadillac'ı yavaşlattım. Durdum ve kadına çıkması için işaret ettim. Elini salladı, kusursuz 
yapılmış dişlerini göstererek güldü. 
"Ne yapıyorsun?" 
Ben safiyetle, "Geçiş hakkını veriyorum" dedim. 
Mercedes önüme çıkınca hemen gaza bastım ve sol arkasına bindirdim. Çarpışan arabalar gibiydi, 
aynı yarı suçlulukla yarı heyecanı hissetmiştim. Kadın bir çığlık atıp şaşkınlıkla bana döndü. 
Raymond bir anda dışarı fırlamıştı, "Ne yapıyorsun? Tam geçerken önümüze çıktın!" 
Ben de inip Cadillac'ın önüne geçtim, kırık farla, nikelajı dökülmüş tampona baktım. Hiç de fena 
sayılmazdı. Öteki arabaya en az altın bin dolarlık hasar vermiştim. Sarışın kadın o ilk 
şaşkınlığından kurtulmuştu. Otomobilden inip kapıyı çarptı. Tenise gidiyor olmalıydı: Kısa beyaz 
etek, yeşilli beyazlı tişört, uzun ve bronzlaşmış bacaklar, beyaz tenis ayakkabıları üstünde yeşil 
ponponlu kısa beyaz çoraplar. Mercedes'in az öncesine kadar parlak siyah olan arka solunda 
şimdi epey büyük bir göçük vardı, tampon eğrilmişti, kromajı yatay bir anten gibi fırlamıştı. Arka 
kapı ancak bir levyeyle açılabilirdi. Hasara bakarken kadının yüzünün kızardığını görüyordum. 
Dönüp öfkeli parmağını yüzüme salladı. "Seni namussuz orospu! Orada durmuş çık işareti verdin 
bana!" 
"Vermedi" dedi Raymond. 
"Verdi." 
"Vermedim" diyerek kimden yana olduğumu gösterdim. 
Raymond, "Arabama bak!" dedi. "Daha yarım saat önce satın almıştık. Şu hale bakın." 
"Senin araban mı! Sen benimkine baksana." 
Elimle boynumu ovuşturunca Raymond kaygıyla bana döndü. 
"Đyi misin?" 
"Sanırım" dedim pek de inandırıcı olmayan bir sesle. boynumu sağa sola oynatırken acıyla 
irkildim. 
Raymond öfkeli tavrını bırakıp çok daha etkili olan bir sakin havaya büründü. "Hanımefendi, 
umarım esaslı bir sigortanız vardır..." 
O öğleden sonra Beverly Hills'den Brentwood'a, Westwood'a, sonra yine Santa Monica'ya gittik. 
Trafiği yoğun alanlar arıyor, küçük trafik suçları işleyenleri kolluyorduk. Raymond düşlediğimiz dört 



kazanın da titizlikle kaydını tuttu, yer ve zamanını, öteki sürücünün adını ve sigorta şirketini 
kaydetti. 
Cadillac birinci sınıf bir koçbaşı gibiydi, diğer sürücülere verdiğimiz zararlara karşılık bize fazla bir 
şey olmamıştı. Kurbanlar her nasılsa çok saftılar, özür diliyorlar, telaşa düşüyorlardı, kimi zaman 
öfkeye de kapıldıkları oluyordu ama genelde kendilerini mahvedecek davalar açılacağından 
korkuyorlardı. Ben rolümü oynadım -haklı ve öfkeli, sırtımda ya da boynumda ani sancılar- ama 
onların yüzlerine bakamadım. Bu pek başarılı olduğum türden sahtekârlık değildi ve ancak bir 
morga girerken takındığım zihin boşluğunu takınarak rolüme devam edebiliyordum. Raymond ise 
yalnızca arabasındaki hasarlar ve bunların sonucunda uğradığımız bedensel zararlar konusunda 
sahte taleplerle bulunmakla ilgiliydi. 
Saat dörtte beni çok rahat ettiren bir kararla, bu günlük bu kadar yeter, dedi. ilk iki kazada 
direksiyonda ben vardım. Sonra işi o ele almıştı. Eve doğru yol alırken kendimi patronumla yola 
çıkmış gezgin bir satıcı olarak görüyordum. Sıradan bir şeyden söz eder gibi, "Bu işteki geçmişin 
nedir?" diye sordum. 
"Đlk başladığımda biri öğretmişti. Şimdi o hapiste olduğundan iş bana kaldı." 
"Terfi gibi bir şey desene." 
"Tam üstüne bastın. Kırtasiye işleriyle uğraşan doktorlarım ve avukatlarım var. Ben yalnızca 
nezaret ederim. Đşler kesat gittiğinde de biraz böyle çalışırım işte." 
"Senin görevin şikâyetçi bulmak mı?" 
"Evet. Bu öğleden sonra ne yaptık sanıyorsun? Şu on kişilik bir ekibim var, sayı kâh azalır kâh 
çoğalır, iyi yardımcı bulmak çok güç." 
Güldüm. "Tahmin ederim." 
"Sana küçük bir sır vereyim, iş idaresinin anahtarı da budur. Piramitte hemen altındakine çok 
dikkat edeceksin. Ona her şeyi öğretmeyeceksin." 
"Đşi devralmak isteyebileceği için mi?" 
"Evet. Seni sırtından bıçaklayacak odur. Luis'e bak. Onu kardeşimmiş gibi severim ama ona 
söylemediğim şeyler vardır, bazı insanları ise hiç görmez. Böylece kaygılanmama gerek kalmaz. 
Bilmem anlatabildim mi?" 
"Bu işte iyi para olmalı." 
Raymond başını salladı. "Dalga mı geçiyorsun? Para müthiştir. 'Hasarın' durumuna göre her 
birinde bin dolardan fazla alırım. Doktor ya da ortopedist de herhalde temiz bir bin beş yüz dolar 
alırlar." 
"Müthiş bir şey bu. Onlar ne yapar, faturaları mı şişirirler?" 
"Bazen. Ya da hiç yapmadıkları işler için fatura keserler, Sigorta şirketi işin aslını bilmez elbette. 
Tabii bir de avukat var.' Gülümsedi. "Ama aslan payını ben alırım." 
"Bütün riskleri sen yüklendiğin için mi?" 
"Bütün sermayeyi ben koyduğum için. Otomobilleri satın alırım, çalışanlara paralarını ben öderim. 
Ekip başına masrafım beş altı bin dolardır. Bunu haftada yedi gün çalışan on yirmi ekiple çarp, 
masrafın ne olduğunu anlarsın." 
"Doğru" diyerek konuyu daha fazla üstelemedim. 
Uzun bir sessizlik oldu. Kafamdan hesap yapmamıştım ama çok büyük paraların döndüğü 
anlaşılıyordu. Başımı arkaya yasladım. Đşin çekiciliğini görmemek mümkün değildi. Raymond gibi 
biri için bu para namusuyla çalışmaktan bin kat iyiydi. Ben de arabalara çarparak özel detektif 
olarak kazandığımın çok fazlasını elde edebilirdim. Öyle sert darbelerden, çarpılmalarla sonra 
başım ağrıyor, boynum zonkluyordu. Omzumu ovuşturdum. 
"Ne var?" 
"Boynum kaskatı kesildi." 
"Đkimizin de" diye bir an kendi kendisiyle alay etti. Sonra dikkatle yüzüme baktı. "Gerçek mi?" 
"Raymond, dört otomobil kazası geçirdik! Sonuncusunda az daha koltuktan fırlıyordum. Hiç 
olmazsa beni uyarabilirdin." 
"Doktora görünmek ister misin? Ben her şeyi ayarlarım. ısı tedavisi, ultason, ne istersen. Bu işin 
cabası da budur." 
"Hele bir eve dönelim de. Bibianna nerede? Umarım burada boynunu kırma tehlikesine atılan bir 
tek ben değilim." 
"Luis ile o da aynı şeyi yapıyorlar." 



"Bunu duyduğuma sevindim doğrusu." 
Havamı anlamaya çalışarak yüzüme baktı, "işi sevdin mi?" 
"Eh, ekmek parası için çalışmaktan iyi." 
Güldü, yine yola döndü. "Öyle, değil mi?" 
Raymond'un oturduğu binanın iki kapı aşağısındaki Buddy Oto Tamirhanesi'ne uğradık. Bir 
sokaktan öteki sokağa kadar uzanan arsanın bir köşesi garajdı. Bir köşedeki madeni bir barajda 
şaseler, tamponlar, motorlar ve lastikler yığılı duruyordu, telörgüyle kaplı iki dönüm kadar yerde 
parçalanmış otomobiller vardı. Bir tabelada şunlar yazılıydı: BUDDY OTO TAMĐRHANESĐ 
HAFTADA 6 GÜN AÇIK. OTOMOBĐL VE KAMYONLARINIZA EN YÜKSEK FĐYAT VERĐLĐR. 
GÜNEY CALIFORNlA'NIN EN BÜYÜK YEDEK PARÇA DEPOSU. Bir kamyonetin yanında 
kocaman bir köpek uyuklamaktaydı. 
"Bu Buddy de senin adamın mı?" diye sordum. 
"Buddy benim. Burayı işleten Chopper'dir. Ben şimdi gelirim. " 
Onun garaja girmesini bekledim, sonra ben de inip kapının hemen içindeki Pepsi makinesine 
yürüdüm. Paraları yavaş yavaş atarak bir kutu Pepsi aldım. Kapağını açıp içerken de çevreme 
baletim. Görünürlerde başka bir canlı yoktu ve herhangi bir iş de yapılmıyordu. Akşam güneşi 
çatlak beton zeminde ta sarı lekeler oluşturmuştu, içerisi yağ, eski lastik ve ısınmış metal 
kokuyordu. Bir kenardaki mavi madeni fıçılar paslı parçalarla doldurulmuştu. Büro olarak ayrılan 
bölmedeki Raymond'u görüyordum. Düz çatılı binanın çok küçük bir evden dönüştürülmüş bir hali 
vardı. Telörgüyle bina arasına yerleştirilmiş bir karavan da büro olarak kullanılıyor olmalıydı. 
Toztoprak içindeki iki camı içeri hava girmesi için indirilmişti. Karavanın yan tarafında bir alarm 
şirketinin işareti varsa da, ciddiye almadım. Burası güvenliğiyle ün salmış bir işyerine 
benzemiyordu. 
Raymond garajdan Chopper diye tanıştırdığı adamla çıktı. Chopper kırk yaşlarında, kel kafalı ve 
bodur bir Anglosakson'du. Güçlükle soluk alıyordu, yüzünü ter basmıştı. 
"Esaslı köpek" dedim adamın gözüne girmek için. "Brütüs" dedi. Bir ıslık çaldı, Brütüs güçlükle 
doğruldu. Zavallı köpek o kadar yaşlı, o kadar romatizmalıydı ki, sallara sallana yürüyordu. 
Yaklaşınca siyah tüylerinin beyazlaşmış olduğunu gördüm. Yanımda durdu. Elimi burnuna 
götürdüm, yaladı. Zavallıya acıdım. 
Raymond ile Chopper işlerini bitirdiler, arabayı olduğu yerde bırakıp eve yayan gittik. 
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Bibianna evdeydi, mutfak masası başında oturmuş, tırnaklarını parlak kırmızıya boyuyordu, 
Üzerinde kırmızı şort, kırmızılı yeşilli beyazlı parlak renkli kısa bir bluz vardı. Saçlarını başının 
tepesinde halka biçiminde toplamıştı. Luis köpeği dışarı çıkarmıştı. Bibianna'nın fırsat varken 
kaçmamış olmasına şaştım. Raymond telefonu saklamayı unutmuştu. Telefonun farkında değil gibi 
görünüyordu ama Bibianna'nın farkında olduğu da açıkça görünmekteydi. O kadar dikkatle o yana 
bakmaktan kaçınıyordu ki, kullanmış olduğunu tahmin ettim, Gözgöze geldim ama yüzünde 
herhangi bir ifade belirtmedi. Kime telefon etmişti acaba? Annesine mi? Jimmy Tate'e mi? Jimmy 
hapisten çıkmış olabilir iniydi? 
Raymond saatine baktı. "Hey, saat beş olmuş. Sigortacına telefon etme vakti." 
Mac'la konuşmam kısa sürdü. Raymond beni, kendisi de kulağını almaca dayayarak konuşturdu. 
Kendimi Hannah Moore olarak tanıttım, Darcy hemen Mac'ı bağladı. Mac da sigortamın 
hükümlerini sıraladı. "Bay Dolan kaza durumunda sigortanızın olduğunu söyledi. Kendisinin telefon 
numarasını biliyor musunuz?" 
"Biliyorum. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim." 
"Bir şey değil. Kendinize iyi bakın." 
"Teşekkür ederim." 
Telefonu kapadıktan sonra not aldım: Poliçe numarası, sorumluluklar, kaza poliçesi tutarı, sağlık 
ve ölüm tazminatları. Mac'ın Hannah Moore adına özel bir poliçe hazırladığına ve bilgisayara talep 
geldiğinde hemen kendisine bildirilmek üzere bir şifre verdiğinden emindim. Raymond'a Mac'ın 
ilettiği bilgileri ve sigorta numarasını verdim. 
Az sonra Perro'nun kayışını gererken kesik kesik soluduğunu işittim. Luis kapıyı açtı, köpek içeri 
daldı. Hayvan küçük beyninde her nasılsa beni hatırlamaya karar vermişti. Sevinçle üzerime atladı, 
sıçrarken Bibianna'ya çarptı. Yanıma gelince arka ayakları üzerine dikildi, ön ayaklarını 
omuzlarıma dayadı, gözgöze bakıştık. Ben mutfak masasına doğru yaslanırken hayvan dilini 



dudaklarımın üzerinden geçirdi. Bibianna bir çığlık atarak yana fırlamış, tırnaklarının berbat 
olmaması için ellerini havaya kaldırmıştı. Raymond parmaklarını şaklattı. Ama köpek ona itaat 
etmeyecek kadar gerçek aşka tutulmuştu. Raymond boğazından kopan sesi örtmek için 
öksürmeye başladı Gözleri yuvarlanmaya başlarken yüzünü gördüm. Ağzında bir tik başlıyor, alt 
dudağı aşağı çekiliyordu. Birden kendini tutamadı ve köpeğe saldırarak bir yumruk savurdu. 
Yumruğu hayvanın omzuna gelmişti. Köpek hırladı. Raymond bu kere hayvanın burnuna indirdi 
yumruğunu. Perro havlayarak uzaklaştı sindi. Ben Raymond'un önüne geçip bir sonraki 
yumruğunu önlerken Bibianna da adamın üstüne atıldı. Raymond bir silkinişte onu savurdu, beni 
de bir yana itti ve köpeğe doğru yürüdü. Ancak Luis Perro'yu zincirinden yakalayıp kapıya yöneldi. 
Raymond soluk soluğaydı, gözkapaklan titriyordu, gözleri ince beyaz çizgilerdi artık. Öfkesi zavallı 
köpeğe yönelik olduğundan yüzündeki şiddet ve zalimlik ürkütücüydü. 
Bibianna Raymond'u bir iskemleye itti. "Neyin var senin!" diye bağırdı. 
Raymond yumruğunu ovuştururken yavaş yavaş kendine geliyordu. Luis ile köpek kaybolmuşlardı. 
Raymond sık sık soluyordu. Başının savrulduğunu gördüm. Sağ kolunu yuvasında çevirdi, 
rahatlamak için boynunu kıvırdı. Odadaki gerginlik azalmıştı. 
Bibianna olanca gücüyle erkeğin omuzlarına bastırıyor, iskemleden kalkmasını önlemeye 
çalışıyordu. Raymond'un dizlerine ata biner gibi oturdu. Önceki gece aynı şeyi Tate'e yaptığını 
görmüştüm. Onunla birlikte olduğundan bu yana henüz kırk sekiz saatin geçmemiş olduğu inanılır 
gibi değildi. 
Raymond kadına baktı. "Ne var? Ne oluyor?" 
"Bir şey yok. Her şey yolunda. Luis köpeği sokağa çıkardı." 
Tehlike anı geçmişti. Onun bu hallerinin sırasını artık biliyordum. Öfke cinselliği ortaya çıkarıyordu. 
Ellerini kadının ocaklarında dolaştıramadan Bibianna attan iner gibi dizleri üstünden kaydı. Şortunu 
düzeltti, gidip televizyonun üstündeki iskambil destesini aldı. "Gel pişti oynayalım." 
Raymond herhalde daha sonra kadının gereğine bakacağını düşünerek gülümsedi. 
Luis köpekle gelince Bibianna bana bir blucin, bir tişört ile tenis ayakkabıları verdi yemeğe 
çıkabilmemiz için. Dördümüz çevredeki alışveriş bölgesine yürüdük. Boş bir arsadan geçip El Pollo 
Norteno adındaki lokantaya arka kapıdan girdik. Benim çevirime göre Kuzeyli Tavuk yani. Đçersi 
gürültülü, yerler karo marley, duvarlar plastik kaplamaydı. Arka taraftaki ızgaraların ateşinden oda 
insana boğucu geliyorlardı. Bir şiş üstünde derileri kızarmış ve üzerlerinden akan yağla parıl parıl 
sayısız tavuk dönmekteydi. Menü kasanın arkasındaki bir tabelaya yazılıydı. Tezgâh önünde 
siparişimizi verdik, dört bira aldık, sonra bir bölme aramaya koyulduk. Lokanta kalabalıktı, 
müşteriler derme çatma ahşap bir balkona kadar yayılmışlardı. Orası daha sakin ve serin 
California havası gerçekten ferahlatıcıydı. Bir garson birkaç dakika sonra bir tepsiyle siparişimizi 
getirdi, önümüze plastik tabaklarımızı, plastik çatal bıçağımızı yerleştirdi. Tavuğu elimizle koparıp 
kızarmış etleri yumuşak mısır pidelerine sararak üzerine fasulye ve salça ekledik. Kirlenen eller ve 
çenelerden akan yağlar için üçer peçete kullanmak zorunda kalmıştık. Yemekten sonra iki kapı 
ilerdeki bir bara gittik. Saat dokuz olmuştu. 
Aztlan, kötü aydınlatılmış, dumanlı, mağara gibi bir yerdi, daha o saatte içkiden gözleri kaymış 
olan Đspanyol asıllılarla doluydu. Saldırgan kahkahalar sürekli patlıyordu ve huzursuzluk vericiydi. 
Yüzeyde çok ince bir kendini tutma cilası seziliyordu. Onun altında ise gençliğin kaynama 
noktasına gelmiş şiddet vardı. Đspanyol müziği kulakları sağır edecek derecede açılıp konuşmaları 
neşenin bile maskelemeyeceği saldırgan tonlara yükseltmişti. Ben cinselliğini örtmüş ve çevresine 
karşı tetikte olan Bibianna'yı örnek aldım. Burada Et Dolabı'nda gördüğüm o içtenlikli sohbetten 
eser yoktu. Raymond çok kolaylıkla patlardı ve Bibianna'nın niyeti kolaylıkla yanlış anlaşılabilirdi. 
Luis evine gelmiş gibiydi, o maço tavırlarıyla iki yana sallanarak bara doğru yürüdü. Kar beyazı, 
fanilasıyla kolları çizgi filmdi sanki. 
Luis dört bira daha alırken biz de kalabalığı yarıp arkaya doğru yürüdük. Birincisinin yansı boyunda 
olan ikinci odada iki; dolu olan üç bilardo masası vardı. Tavana asılı sıcak ışıklar altında çuha 
zemin çimenlerle kaplı adaları andırıyordu. Tavanın karanlığı herhalde bütün yıl asılı duran renkli 
Noel lambalarının yanıp sönmesiyle delinmişti. Ben en arkadan geliyordum. Birden bir elin kolumu 
tuttuğunu hissettim. 
"Hey, yavru. Bilardo oynar mısın?" 
Bu sesi tanıyordum. 
Döndüm ve karşımda Tate'i gördüm. 



Kalbim duracak gibi olmuştu. Raymond'un tepkisinden korkuyordum. Hemen Bibianna'ya baktım. 
Bölmeye girmiş, banı bakıyordu. Yüzünün sarardığına bakılırsa o da Tate'i benimle aynı anda 
tanımıştı. 
Tate hafif sesle, "Bilardo masasına doğru di. "Raymond, Chago'yu benim öldürdüğümü biliyor 
mu?" 
"Bunu bilse şimdi ölmüş olurdun" dedim. "Dawna her şeyi anlatamadan yakalandı. Henüz vakit 
varken neden tüymüyorsun" diye mırıldandı. 
Tate kolumu tutup beni bilardo masasına doğru sürükledi. "Beni gördüğüne memnun olmadın mı?" 
Bir an gözlerimi kapattım. "Tanrım! Tate, çekil yana. Burada ne işin var?" 
Tate elimi tuttu. Istakaların durduğu yere geçtik. Tate bir tane seçti. "Bibianna'yı görmem 
gerekiyordu. Sana bizden söz etti mi?" 
"Elbette. Eğer bana güvenseydin bunu bana sen söylerdin." 
"Buna zaman mı kaldı? Kötü adamları vurmakla meşguldüm biliyorsun." Istakayı tüfekmiş gibi 
omzuna götürüp nişan aldı. "Bum!" 
"Burada olacağımızı nereden bildin?" 
"Bir ıstaka al" dedi. 
Rastgele bir tane seçtim. Hoş, iyi bir ıstakanın nasıl olacağı hakkında da bir fikrim yoktu ya. 
"Onu değil." Bana başka bir tane verip konuşmaya devam etti. "Burası Raymond'un takıldığı 
yerdir. Nereye gideceğini bilmek için Şerlok Holmes olman gerekmez. Eğer Raymond gelir de ne 
olduğunu merak ederse gerçeği söyle, ilkokuldan arkadaş olduğumuzu." 
"Đçerden nasıl çıktın? Seni beş parasız sanıyordum, cinayetin kefalet parası iki yüz bin dolar 
mıdır?" 
"Đki yüz elli. Montrebello'da bir arkadaşım evini ipotek etti. Avukatım kefaleti yüz bin dolara indirdi." 
"Ve ilçeden çıkmana izin verdiler, ha?" 
"Bırak şimdi kaygılanmayı. Her şey yasal. Kefalet memurumla sekiz saatlik izin için anlaştım. 
Karım hasta dedim. Saat altıya kadar Santa Teresa'ya dönmezsem yine içeri atacaklar." Tate 
topları yerleştirip vuruşunu yaptı. Topların herbiri bir yana dağıldı. 
"Ne yapıyoruz burada? Ben bilardo oynamayalı yıllar oldu." 
"Sekiz top oynuyoruz. Sıra sende." 
"Çok akıllısın" dedim kendi sözüme ben de pek inanmamana hangisine vuracağımı söyle." 
"Onunla bir süre yalnız kalabilir miyim?" 
"Hayır." 
"Ona bir mesaj iletir misin? Onu buradan çıkarmak için elimden geleni yaptığımı söyle." 
"Olur." 
Bilardo oynadık, Jimmy Tate bana öğretiyor gibi yapıyor, ben de parlak gülümsemelerle süslü bir 
konuşma için öğrenci gibi davranıyordum, Uzaktan işin gerçeğini anlasa bizi öldürecek birine 
birbirleriyle yatmayı düşünen iki kişi gibi göründüğümüzü umuyordum. Tate bu işe bayılmıştı tabii. 
O böyle durumlardan büyük zevk alırdı -en önde olmak, neyin adına olduğunu bilmediğim risklere 
girmek. Ben bir tetanoz iğnesinden önceki o hastalıklı duyguyu hissetmekteydim. Kötü bir şey 
olacaktı ve bundan nasıl kaçınacağımı bilemiyordum. 
"Bibianna'ya iyi bakıyor musun?" diye sordu Tate. 
"Hiç merak etme. Böyle bir şeyi biri için bu son yapışım olacak." 
Tate oyunu bitirerek topları topladı ve bölmede oturan diğer üçünün yanına gittik. Luis ayağa 
kalktı, ben Tate'in yanına oturdum. Luis boş bir iskemle bulup masaya çekti. Sanırım bu, tehlikeli 
bir ilişkide ilk kez kullanılmam oluyordu. Normal koşullar altında gayet esaslı bir yalancı olmama 
rağmen sahte bir flörte girmekte pek zorlanıyordum. Kendimi beceriksiz ve yapmacıklı 
hissediyordum ki, radarları düşman uçağının yakınlarda olduğunu bildirmiş olan Raymond bu 
durumumu gözden kaçırmamıştı. Gözlerindeki tamamlanmamış soru ile yüzümü taradığını 
hissediyordum. Tate'e karşı tavırlarımdaki katılık mutlaka seçiliyor olmalıydı. 
Tate, Bibianna'nın dikkatli bakışları altında benimle dalga geçmeye devam ediyordu. Kadın 
kayıtsız bir tavır sergilemeye çalışıyorsa da, ilgilendiği çok belliydi. Bu durumun ödümü patlatıyor 
olması bir yana, Tate'in sahnede belirmesinden memnundum. O gelmeden önce ne kadar yalnızlık 
hissettiğimi farkında değildim. Hâlâ tehlikedeydim -onun gelmesiyle tehlike daha da artmıştı hatta- 
ama hiç olmazsa artık bir arkadaşım vardı ve geçmiş deneyimlerimden eğer gerekirse onun benim 
için canını vereceğinden emindim. 



Jimmy Tate'in yine menziline girmiş olan Bibianna törensel dansına başlamıştı. Davranışında pek 
öyle açık bir şey yoktu. Raymond'a yaslanıyor, koluna giriyor, memesini adamın koluna 
sürtüyordu. Tate ile gözgöze gelmekten kaçınıyor, birbirlerini öyle belli bir biçimde görmezden 
geliyorlardı ki, gerçek ilişkilerini bilmesem kabalık yaptıklarını düşünecektim. Ancak oynadıkları bu 
oyun çok daha tehlikeliydi. Bibianna'nın elinde olmadan yüzü kızarıyordu. Cinselliğin ortaya 
çıktığını görüyordum,. erkeğine karşı o çok eskilerden gelen, sözsüz karşılık. Raymond'un bunu 
farketmemesine inanamıyordum. Onun ruhsal durumu hakkında tek ipucu artık dakikada bir 
başlayan tikleriydi. 
Raymond'un kendi alanını korumaya çalıştığı görülüyordu, Olup bitenleri farketmemiş olabilirdi 
ama Tate bir erkekti ve hem Raymond'un alanındaydı, hem de kadınına çok yakındı. Raymond, 
Tate'le bir böbürlenme, bir sözlü sidik yarışına girmiş gibiydi, Bunun kadınlar arasındaki karşıtının 
ne olduğunu bilemiyorum. Alkol ile testosteron salgısının artırdığı göğüs yumruklamadan başka bir 
şey olmadığından konuşulanları dinlemiyordum. Bibianna'nın Raymond'la yattığını öğrendiğinde 
Tate'in tepkisinin ne olacağını düşünemiyordum bile. Gerilim içimi öylesine kemirmeseydi doğrusu 
ortada eğlenecek çok şey vardı. 
Gecenin hiç sona ermeyeceğini düşünüyordum. Đspanyol müziği kâh yüksek sesi, kâh duygusal 
baskıcılığıyla kulak tırmalayıcıydı. Hava duman ve bira kokusuyla ağırlaşmıştı. Benim tek 
istediğim, güneş yanığı yüzünün görebildiğim tek sığınak olduğu Tate'e çok yakın olmaktı. Onu 
aptal olmayan Raymond'dan uzak tutmak için dansa kaldırdım. O anın stresiyle hepimiz içkiyi fazla 
kaçırmıştık. Sabaha hastalanacaktım ama o sırada bu umurumda bile değildi. Belki de banyoda 
başımı tuvalete eğmiş olarak yatabileceğim rahat bir yer bulurdum. 
Sabahın saat ikisinde çıktık oradan. Barın dışında Tate'ten ayrıldık. Herhangi bir kavga, dövüş ve 
gözyaşı olmadan o sıkışık durumdan tek parça halinde kurtulduğuma çok memnundum. Luis 
üçümüzü apartmanın önünde bırakıp Cadillac'a binince ben Raymond ile Bibianna'nın ardından 
yukarı çıktım. Köpek nöbetçi gibi kapının önünde yatıyordu, yanından geçerken köpek kafasını 
kaldırıp bana baktı. Hiç olmazsa hırlamayacak kadar anlayış göstermişti. 
Odama gittim, geceliğimi giyerek banyoya yöneldim. Raymond'un yatak odasının kapısı kapalıydı. 
Raymond'un Bibianna'ya bakışlarından arzularının doruğa çıktığını farketmiştim. Kadın huzuru 
bozmamak için adama boyun eğecekti. Ona acıdım doğrusu. Birlikte olmak istemediğin biriyle 
sevişmekten daha beter ne olabilirdi? Yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım banyonun ışığını 
söndürerek çıplak ayak odaya döndüm. Pencerelerden birini, sonra diğerini açtım. Sokağa baktım. 
Kimseler yoktu. O sessiz saatlerde, soluk ayışığı altında yoksulluk bile çekici gelebilirdi. Beton 
kaldırım gümüş gibi parlıyordu, sokak ise biraz daha koyuydu. Bir otomobil ağır ağır geçti. Belki de 
Jimmy Tate. Bibianna'nın başka bir erkekle bir yatakta olduğu düşüncesiyle çılgına dönmüş 
müydü? Bir zamanlar cinsel ihaneti bana o kadar ıstıraba neden olmuş olan ikinci kocam Daniel'i 
hatırladım. Daha sonraları, aşk sona erdikten sonra, bunun o kadar önemli olduğunu hatırlamak 
öyle güçtü ki. 
Öteki odadan yatağın duvara çarptıkça çıkan gürültüyü duydum. Başımı kaldırdım. Birden eğer 
acele edersem bunun biraz iş yapmanın tam fırsatı olduğunu farkederek ayılıvermiştim. Hemen 
geceliğimi çıkardım, blucinimle tişörtümü giydim, ayağıma Bibianna'nın tenis ayakkabılarını 
geçirdim. Kayarak yana açılan pencerenin kilidini çevirdim. 
Gece hava soğuktu, yüzüme hafif bir rüzgâr çarpıyordu. Aşağıda binalar arasındaki geçit boş ve 
karanlıktı. Pencerenin pervazından merdivenler arasındaki metal sahanlığa geçtim. Aldığım alkol 
duyabileceğim heyecanı bastırıyordu. Kalbim hızla atıyor, bu da bana fazladan bir enerji 
sağlıyordu. O kadar zorunlu pasiflikten sonra biraz hareket etmek heyecan veriyordu, 
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Raymond'un karanlık penceresi önünden geçerken lastik ayakkabılarım hiç ses çıkarmadı. 
Soluğumu tuttum. Yatak ritmik bir biçimde çarptıkça kapalı perdeler titriyordu. Merdivenden indim. 
Aşağıda durup yerimi saptamaya çalıştım. Binaların gölgelerinin karanlığındaydım. Saat üçe 
geliyordu, sokak boş, mahalle sessizdi. Yarım blok ilerdeki geniş bulvarın trafiği bile seyrekti. 
Gökte dolunay vardı. Los Angeles kent ışıklan göğe kül rengi bir gölge yansıtıyor, yıldızların 
görünmesini engelliyordu. Gözlerim karanlığa alışınca ayın gönderdiği solgun ışığı görmeye 
başladım. Đki bina arasından çıktım, karşı kaldırıma geçtim, oto tamirhanesine doğru yürüdüm. 
Telörgüye dokunarak yolumu buluyor, kimi zaman sokak ışıklarının altından geçiyordum. Bir yerde 
çitin arasından içeri doğru bir yol giriyordu. Kapının çevresi uzun otlar ve dikenli çalılıklarla 



kaplıydı. Toprak yoldan gündüzleri çekiciler hasarlı araçları getirip içeri bırakıyorlardı. Tamirhane 
kapandığında geniş kapı da açıklığın önüne itiliyor, bir zincirle tutturulup asma bir kilitle 
kapatılıyordu. Kapıyı zincirin elverdiğince ittim. Bir karışlık bir aralık göründü. Kapı direğine iki 
elimle tutunup sağ bacağımı aralıktan içeri soktum. Kalçalarımla iterek gediği beş altı santim daha 
genişletebildim. Omuzlarımı çevirerek önce başımı soktum, sonra ayaklarımın üstünde dönerek 
içeri girdim. 
Paslı maden yığınları ayışığında hafifçe parlıyordu. Parçalanmış otomobiller mezarlığına girmiş 
gibiydim. Bazıları takla atmışlar, tepeleri yamyassı olmuştu. Bazıları ağaçlara, telefon direklerine 
çarparak ikiye bölünmüşlerdi. Bu yıkım listesinin getirdiği insani acıların korkunç görüntülerini de 
gözler önüne seriyordu: Parçalanmış camlar, yırtılmış nikelajlar, ezilmiş tamponlar, yarılmış 
lastikler, ön tablodan içeri girmiş motorlar, parçalanmış ön koltuklara saplanmış direksiyon milleri. 
Gördüğüm her araç birinin yaşamının bir bölümü, kimi zaman da son bölümünü temsil ediyordu. 
Kalbimin kulaklarımdaki zonklamayı durdurmasını bekledikten sonra Buddy'nin Oto 
Tamirhanesi'nin yazıhanesine doğru yürüdüm. Daha önce gördüğüm kamyonet artık karavanın 
yanında değildi. Ancak Brütüs nöbetçi olarak bırakılmıştı. Onun bana baktığını görebiliyordum. 
Çömelip hayvana seslendim, karanlıkta öpücük sesleri çıkardım. Köpek altındaki arka ayaklarım 
topladı, doğruldu ve yavaş adımlarla bana doğru yürümeye başladı. Kemikleri çatırdıyor, ileri doğru 
hareketini canlı gençliğinin anıları sağlıyor gibiydi. 
Elimi uzattım, kokladı, tanıma ve sevinç sesleri çıkarmaya başladı. Yanında birkaç dakika 
geçirerek iyi niyetli olduğuma ikna ettim. Doğrulduğumda o da benimle karavana kadar yürüdü ve 
ben penceredeki yağmurluğu çıkarana kadar bir kenarda sabırla bekledi. Đçeri elimi uzattım, sert 
tahta bir zemine dokundum, bu pencerenin hemen altına dayanmış bir masa olsa gerekti. 
Brütüs'e iltifatlar yağdırarak kendimi yukarı çektim. Hayvancağız sevinçten kuyruğunu öyle bir 
salladı ki, az daha yana doğru devriliverecekti. "Şimdi gelirim" dedim. Ayaklarımı pencereden 
sokarak karanlık büroya girdim. Şimdi masanın üstünde oturuyordum. Ellerimle yoklayınca bir 
hesap makinesi, bir telefon ve çeşitli büro öteberisi olduğunu anladım. Cam yağmurluğu yine 
yuvasına soktum. 
Masadan indim. Birkaç dakika gözlerim karanlığa alışana kadar bekledim. Genelde el fenerim, 
maymuncuğum, yapışkan bandım falan olmadan bu işe girişmem aslında. Đşte şimdi elim boştu ve 
gayet avantajsız bir durumdaydım. Bütün istediğim çekmeceleri araştırıp Raymond'un belgelerini 
burada tutup tutmadığını anlamaktı. Onları bulduğum anda kendimi dışarı atacaktım. Dışarda 
hırsız alarmı şirketinin işaretini gördüğümü de akıldan çıkarmıyordum. Raymond gerçekten öyle bir 
sistem kurmuş muydu, yoksa öyle bir şey varmış havasıyla hırsızları mı önlemek istemişti? 
Doğrusu hangisini yapacağına karar vermek güçtü. Đşine geldiği zaman yasaları öylesine 
savunuyordu ki. 
Duvarı yoklayarak elektrik düğmesini buldum. Bir an duraksadıktan sonra ışığı yaktım. Kırk 
mumluk ampul dört metre-beş metrelik bir alanı aydınlatmıştı. Duvarlar sahte çam tahtası 
plakalarıyla kaplanmıştı. Son altı yılın çıplak kadın resimli takvimleri bir dizi otomobil ön camının 
üstüste yerleştirildiği bir tezgâhın ardına yapıştırılmıştı. Đç bölmenin kapısı ardındaki elektrik prizine 
sokulmuş üç kordon dış büroya uzanıyordu. Her tayfta karton kutular ve yağlı parçalar vardı. 
Odanın öteki ucuna gri madeni dosya dolabı yerleştirilmişti. Dış büroya giden açık kapının 
önünden geçerken gözucuyla bir ışık parıltısı gördüm. Raymond'un alarmının 'gören gözü' vücut 
sıcaklığımı hissetti ve tüm sistemi devreye soktu. 
Dünyanın sonunu ilan edecek güçte bir düdük tiz ve pes notalar arasında gidip gelirken arada da 
çıngırak sesleri yükseliyordu. Doğuşumuzdan beri ani yüksek seslere tepki göstermek üzere 
programlanmışızdır. Ben de elbette havaya fırladım, kalbim kopacakmış gibi çarpmaya başladı. 
Aynı zamanda bazı acil durumlarda olduğu gibi duygularımın devreden çıktığını hissediyordum. 
Raymond'un alarmının polise bağlı olup olmadığını düşündüm. Bağlıymış gibi hareket etmeliydim. 
Saatime baktım. Üçü on iki geçiyordu. Polis otomobilleri görünene kadar ancak beş dakikam vardı. 
Ya da pek iyimserdim. Belki de Los Angeles polisi alarmlara pek önem vermez, canlan isteyince 
gelirlerdi. Büyük kent polisinin çalışma sistemini nereden bilecektim ki. 
Alarm sistemi yaygarayı koparıp sesten parmağını bana yöneltmişken dosya dolabına giderek 
birinci çekmeceyi açtım, faturalar ve yedek parçalar. Onu kapatıp bir sonrakini denedim, Yine 
faturalar, mali yazışmalar, mektuplar, boş formlar. Üçüncü de ikincinin eşiydi. Yandaki dolaba 
geçip üst çekmeceden başladım. Alttan üç çekmece talep formlarını içeren dosyaca doluydu. 



Aceleyle tarihlere bakınca taleplerin üç yıl geriye kadar gittiğini gördüm. Dışarda Brütüs hazineyi 
bulmuş olmama sevinmiş, arada sırada havlayarak bana katıldığını gösteriyordu, çekmeceleri 
kapadım, girdiğim pencerenin kapalı olduğunu bir kere daha kontrol ettim, masa üstündeki 
dağılmış kâğıtları bir araya getirdim. Sonra ön odaya geçip oradaki kapıyı açtım, yine arka odaya 
dönüp ışığı söndürdüm ve karanlıkta el yordamıyla açık olan kapıya gidip dışarı çıktım ve kapıyı 
arkamdan kapattım. Hâlâ çalmakta olan alarm zili komşular arasında bir ilgi uyandırmamış gibiydi, 
Raymond'un sokağın karşısındaki evden duyup duymadığını merak ettim. 
Sonra toprak yolda koşmaya başladım. Brütüs de yanımdaydı. Onun bacaklarını hayal meyal 
hatırladığı bir sıra içinde atarken mutlulukla soluduğunu hissediyordum. Arkama baktım. O 
ilerlemiş yaşına rağmen bu gece gezintisinde bana eşlik etmeye gerçekten kararlıydı. Kapıya 
geldim, ittim ve girişimde kullandığım taktiği bu kere tersten uygulamaya koyuldum. Köşeden bir 
araba döndü, başımı çevirdiğimde siyah beyaz polis arabasının sahneye girişini gördüm. Kapı 
direğini zorlayarak dar aralıktan dışarı süzüldüm. 
Arkamdan bir köpek kınaması olması gereken bir ses işittim. Dönüp bakınca Brütüs'ün kapı ile 
direk arasında sıkışmış olduğunu gördüm. Kendini geri çektikçe kemikli kafası ve iri boynu ikisi 
arasında biraz daha sıkışıyordu. Araba kapıları çarpıldı, üniformalı bir polis ön kapıya doğru 
yürürken bir ikincisi bana yöneldi. 
"Tanrım!" diye söylenerek kapıyı öne çekip köpeğin başını iterek hayvanı kurtardım. Sonra 
çalılıkların arasına girerek çömeldim. Çalılıklar beni örtüyorsa da, gelen polis elindeki kocaman 
fenerle telörgünün her karışını tarıyordu. Bu arada çitin arkasındaki Brütüs benim ne yaptığımı 
farketmişti. Burnunu telörgüye yapıştırdı ve yeni pekiştirilmiş dostluğumuz adına yarı hırlama olan 
kaygılı bir ses çıkardı. 
Büronun yakınında olan polis bir ıslık çalınca benim üzerime gelmekte olan memur dönüp geldiği 
yönde uzaklaştı. Ayağa kalktım, çalılığın arasından çıkıp elimden geldiği kadar görünmemeye 
çalışarak adım adım uzaklaşmaya çalıştım. Brütüs oyunun en eğlenceli yerinde terk edilmek 
istemeyerek havlamaya başladı. Kaldırımda park etmiş arabalar vardı. Birincisinin arkasına 
saklandım, sonra onları kullanarak köşeye vardım. Karşı kaldırıma geçerek öbür köşeye fırladım, 
iki apartman arasındaki boşluğa girdim. Raymond'un yatak odasının ışıkları yanıyordu, 
basamakları üçer üçer çıktım, soluk soluğa odanın önünden geçtim, kendi yatak odamı bulup içeri 
atladım. Ayakkabılarımı çıkardım, blucinimi indirdim, başımı uzatarak koridorda yanmış olan 
ışıklara baktım. Đpek sabahlıklı Bibianna yatak odasının çıkıyordu. Raymond'un oturma odasında 
telefonda biriyle konuştuğunu duyuyordum."Neler oluyor?" diye sordum. 
Bibianna gözlerini yuvarladı. "Tamirhane. Alarm çaldı. Lanet şey kimi zaman böyle kendi kendine 
çalar. Chopper gidiyor ama polis bir şey olmadığını söyledi. Git yat haydi." 
Kapıyı kapadım. Uyku tutmak epey güç oldu doğrusu. 
 
Saat dokuz buçukta kahve kokusuyla uyandım. Duş yapıp giyindim. Raymond'un yatak odasının 
kapısı açıktı, yatak yapılmıştı. Raymond ile Bibianna görünürlerde yoktular. Oturma odasına 
girince evde köpekle Luis'den başka kimse olmadığını gördüm. Luis bana pek dikkat etmedi. 
Tezgâhın üstü-Re temiz bir bardak koydu, kendime kahve doldurdum. 
"Teşekkür ederim" diye mırıldandım. Temiz olup olmadığına baktıktan sonra mutfak masası 
başına oturdum. 
"Bibianna nerede?" 
"Bir yere gittiler." 
"Nesin sen? Bebek bakıcı mı?" 
Yanıt vermedi. Tezgâhın üstünde bir kutu yumurta duruyordu. Mutfağı temizlediğimden bu yana 
yine dağılmıştı ortalık. Çöp torbaları bira şişeleri ve atılmış karton tabaklarla patlayacak kadar 
şişmiş olarak dolaplara dayalı duruyordu. Evyenin içi kirli tencereler ve tavalarla doluydu. Kül 
tabakları taşmıştı. Luis tek temiz tavayı çıkarmış, ocağın üstüne yerleştirmişti. Buzdolabından 
soğan, biber çıkardı. "Kahvaltı ister misin?" 
"Elbette. Yardım edeyim mi?" 
Başını salladı. 
Ondan bilgi almaya çalışmanın tam zamanıydı ama meraklı görünmemek için yaptıkları 
sahtekârlıkla işe başlayamazdım. "Pek özel olacak ama Raymond'un Chago'nun ölümüne 
üzüleceğini sanmıştım. Fakat o konuda bir tek şey söylemedi. Birbirlerine yakın değiller miydi?" 



Luis biberleri halka halka kesti, sonra gözlerinden yaş|ar akarak soğanları doğradı. Gözgöze 
geldik. "Chago onun tek varlığıydı" dedi. "Raymond'un ablaları on dört yaşındayken kendisini 
evden kovdular. O günden beri kendi başının çaresine bakmış, başarılı da olmuştur. Okulda 
çocuklar hastalığıyla alay ederlerdi." 
"Onu o zamandan tanıyorsun demek?" 
"Juan anlattı. Doktora görünmesini isterdim ama gitmiyor işte. Bibianna kendisi için yeterli diye 
düşünüyor." 
Daha fazla bir şeyler umarak bekledim, ama o bu kadarının yeterli olacağına karar vermiş 
olmalıydı. Bıçağıyla soğanları topladı, biberle karıştırdı, sonra tavada iri bir parça tereyağ eritip 
hepsini içine boca etti. Sonra da konuştu. "Sen Jimmy Tate'i nereden tanıyorsun? Gazetede 
resmini gördüm. O bir polis." Son sözcüğü nefretle söylemişti. 
"Eski polis. Đlkokuldan tanıyorum. Çok eskilerde Santa Teresa'da çocukluğumuz bir arada 
geçmişti." 
"Muhbir o." 
"Palavra. Los Angeles Şeriflik Dairesi herifi kovdu, o da gidip dava açtı. Ona iş falan vermezler." 
Luis bana dönüp bıçağı salladı. "Bak sana bir şey söyleyeyim. Tate'in aramızda yeri yok. O görür 
görmez bir muhbir kokusu aldım. Bana palavra sıkma. Ben neden söz ettiğimi bilirim." 
Duraksadığımı hissediyordum. Tate'in sivil çalışıyor olması benim de aklımdan geçmişti. Dolan ve 
Santos'la görüştüğümde çetede bir adamları olup olmadığını iki kere sormuştum ve bir yanıt 
alamamıştım. Tate'in davası ve Salı gecesi tuzak planlarının bir parçası olabilirdi. Luis ondan 
kuşkulanıyordu. Raymond da kuşkulanırdı ve Tate'in attığı her adım dikkatle izlenecekti. 
"Raymond ne diyor?" 
"Bir yere soruyor." 
"Đyi işte" dedim. "O zaman işin aslını öğrenir, değil mi?" Kalbim korkudan yerinden fırlayacakmış 
gibi çarpıyordu. Emniyette bir sızıntı zaten büyük bir kaygı kaynağıydı. Hakkımda bir ihbar çıkarsa 
öldüm demekti. 
Luis yine içine gömüldü. Bir Meksika sosisi soydu, etini çıkardı. Az sonra soğan ve biberlerin 
kokusu gelmeye başlamıştı. Luis bir kâseye tek eliyle sekiz yumurta kırıp çatalla kabarttı. 
Ters tepki yapar korkusuyla Jimmy Tate'i fazla korumak istemiyordum. Biri benim bu uzmanlığımı 
merak edebilirdi. Gerçeği değiştirmişsen fazla itirazda bulunmamak gerekirdi. Ayrıca hem Tate 
gerçekten sivil çalışıyorsa, kendini emniyete almış olmalıydı. Dolan da Santos da gizliliğin önemini 
biliyorlardı. Konuyu üstelemedim. Çeteyi soruşturmaktan da vazgeçtim. 
Omleti hiç konuşmadan yedik. Doğrusu o güne kadar yediklerimin en iyisi olduğunu söylemeliyim. 
Bitiremediğim bir kaç lokmayı köpeğe verdim. Luis kahvaltıdan sonra tavayı temizleyip ovdu. 
Benim işim tabakları katlayıp çöpe atmaktı. 
"Günün programı nedir?" 
"Raymond döner dönmez seni ortopediste götüreceğim." 
"Neden onu bekliyoruz ki? Kendi başımıza hiçbir iş yapamaz mıyız?" 
Luis yanıt vermedi. Üstelemenin doğru olmayacağına karar verdim. Raymond ona benden fazla 
güvenmiyor gibiydi. 
Raymond ile Bibianna öğle saatinde döndüler. Bibianna'nın yüzü süzülmüştü, bana çevrilen 
bakışları korku doluydu. Bir işaret yapıyordu ama ne demek istediğini anlayamadım. Buna karşılık 
Raymond keyifliydi. Ama yine de göz kırpış tiki görülüyordu. Bibianna ceketini çıkartıp kanapenin 
üstüne, attı. Koluna, dirseğinin içine bir yara bandı yapıştırılmıştı. Raymond kadını arkasından 
sarılıp kucakladı. 
Benim yara bandına bakışımı görmüştü. "Kan testi yapıldı" dedi. "Kâğıtlar gelir gelmez evleniyoruz. 
En çok üç gün sonra." 
"Kutlarım" dedim. 
Luis elini uzattı. Raymond'la ellerini tokuşturdular, avuçlarını birbirine vurdular, çetede biri 
evleneceği zaman sevinçlerini nasıl gösterirlerse hepsini yaptılar. Bibianna'nın mutluluğu o kadar 
aşırıydı ki, odadan çıkmak zorunda kaldı ve bu da her an tetikte olan Raymond'un gözünden 
kaçmadı. Tikin arttığını, ağzının açıldığını, boynunun geriye savrulduğunu görüyordum. Luis sözde 
kutlamak için iki bira açtı. Bana kalırsa asıl nedeni Raymond'un nöbetlerinden birini önlemekti. 
"Getir onu buraya" dedi Raymond. "Luis şampanya alacak. Şerefe içeceğiz." 



"Şimdi dönerim" diye mırıldanarak yatak odasına gittim, Bibianna başını elleri arasına almış, 
yatağın üstünde oturuyordu. Yanına oturdum, hiç konuşmadan yüzüne baktım. Ne söyleyebilirdim 
ki? Jimmy Tate ile evliydi. Raymond'la da evlenmesi mümkün değildi, 
"Ne yapacaksın?" diye sordum sonunda. Çaresizlik içine baktı bana. "Ya kendimi öldüreceğim ya 
da onu." Uzanıp elimi tuttu. 
"Yanındayım" dedim. 
"Biliyorum" dedi. 
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Luis, Ford'u mimari stiline bakılırsa ellili yılların ilk başlarında yapılmış olan bir alışveriş merkezinin 
yanındaki küçük arsaya park etti. Ortopedistin muayenehanesi bir ızgaraevi ile bir berber 
arasındaydı. Eski bir dükkândan bozulma yerin vitrini tozlu bej perdelerle örtülü olup içersini 
dışardaki meraklı gözlerden koruyordu. Hoş, içerde görecek pek bir şey yoktu ya. Mavi duvarın 
önüne portatif metal iskemleler dizilmişti. Bir köşedeki televizyona ortopedi sanatının erdemlerini 
belirten Đspanyolca bir video kaseti takılmıştı. Duvarda üzerinde "Göz Haritası" yazan lime lime 
olmuş bir kartonda gözün daire biçimindeki kesitleri görünüyordu. Yer mermer taklidi verilmiş bej 
marley kaplıydı, yakında geçirilmiş ıslak bir bez ardında dünkü kirlerden bir iz bırakmıştı. Bir 
tezgâh öndeki kabul alanı ile arka taraftaki muayenehaneleri ayırıyordu. Dr. Howard'ı görmek 
üzere bekleyen on altı kişi vardı ve ortalıkta bir tek dergi bile yoktu. Hastalardan birini ilk geldiğim 
gün Raymond'un evinde gördüğümü hatırlıyordum. 
Sağlık geçmişim hakkında bir form doldururken farkında olmadan Millhone'un üç harfini yazdım ve 
sonra hemen i ve l'yi yeni adım olan Moore'un çifte o'suna çevirdim, iki dakika süren bu işlemden 
sonra oturduk ve birbirimize baktık. Bu süre içinde iki bebek ağladı, on bir kişi de toplam otuz dört 
sigara içtiler. Sıkıntımın yanı sıra bu pasif içicilik nedeniyle oradan fırlayıp kaçmak istiyordum. 
Saatime baktım. Bir buçuk saattir orada oturuyordum. Oraya yalnızca sigorta şirketini 
dolandırmaya gelmiş olduğum için şikâyete hakkım yoktu. Bütün o diğer insanların, Đspanyol 
asıllıların, zencilerin, yaşlıların, haftasonu atletlerinin ben beklerken arka odada eski hallerine 
döndürülmek için çekildiklerini, burulduklarını, ezildiklerini düşündüm. Tedavi ücretini ödemek 
üzere çıkanlarda bir rahatlama görülüyordu. 
Sırtları biraz daha dik, omuzları biraz daha geriye atılmıştı. Daha bir enerjiyle yürüyorlar, pahalı, 
vitaminler ya da kalsiyum olduğunu sandığım kocaman ilaç kavanozları alıyorlardı, iki konuşan kırk 
yaşlarında ve herhalde doktorun karısı olan resepsiyondaki kadına pek çok yumuşamış ve 
buruşmuş banknot uzatılıyordu. 
Sıram gelince göğsüne baktım ama yalnızca Martha yazıyordu. Kadın beni kısa bir koridordan, Dr. 
Howard'ın odası olması gereken kapısı açık bir odanın önünden geçirdi, içerde üzeri kâğıtlarla ve 
küçük resim çerçeveleriyle dolu epey eski bir masa gördüm. Çerçevelerde herhalde sevgili 
ailesinin resimleri vardı ve böylece evlilik durumunu belgeleyerek aklında başka şeyler olan kadın 
hastalarına karşı korunmuş oluyordu. Ben yandaki muayene odasına sokuldum. Đki oda arasındaki 
kapı aralıktı. Böylece girdiğim odadan doktorun odasının kapısından koridoru görüyordum. Martha 
bir dolabı açıp iki uzun pamuklu kumaş parçasından yapılma, kenarları dikişli ve boynu lastikle 
tutturulmuş bir önlük çıkardı. 
"Ayakkabılarınızı çıkarın ve yalnızca külotunuz kalana kadar soyunun, doktor on dakikaya kadar 
gelecek" diyerek önlüğü bana uzattı. 
"Teşekkür ederim. Şey, acaba şu kapıyı kapatabilir miyiz?" 
"Elbette." Kadın doktorun odasından geçip kapıyı kapattı Parmaklarımın kaşındığını hissettim. Vay 
vay! Tek başımaydım ve sahtekâr doktorun belgeleri üç metre ötedeydi. Muayene odasının kapısı 
tokmağındaki bir düğmeyle kilitleniyordu. Düğmeye bastırdım. Sonra aceleyle soyunup önlüğü 
başımdan aşağı geçirdim, sonra çıplak ayak doktorun odasına geçtim, onun da kapısını kilitledim. 
Duvarlar o kadar inceydi ki, çevremde olup bitenleri dinleyebiliyordum. Doktorun koridorun 
ucundaki odaya girdiğini, kapıyı arkasından kapayıp hastasına adıyla hitap ettiğini duydum. 
Mırıltıları geliyO1' ve ne konuştukları anlaşılmıyordu. Bana verilen sekiz dakika içinde mümkün 
olan en geniş araştırmayı yaparken kulağım da kirişteydi. Bir çekmecede Raymond'un evinde 
gördüğüm formun benzerlerini buldum. Karşıdaki kapının açıldığını duydum, doktor son öğütlerini 
verirken sesi de giderek zayıflıyordu. Çekmeceyi kapadım hemen doktorun odasına giderek kolu 
tutup cevirdim, kilidi açtım. Yine muayene odasına dönerken gözüm masanın üzerindeki çerçeveli 
aile fotoğraflarından birine ilişti. 



Daha önce gördüğüme yemin edebileceğim genç bir kadının düğününde çekilmiş fotoğrafına 
baktım. Çerçeveyi aldım, boşalan yerini gizlemek için diğerlerini birbirlerine yaklaştırdım, tam 
muayene odasına dönmüş ve resmi Bibianna'dan ödünç aldığım el çantasına sokmuştum ki, 
doktorun kapıyı açmaya çalıştığını duydum, 
"Bir dakika" diye seslendim. Düğmeye bastım, budalaca bir gülümsemeyle kapıyı açtım, "Özür 
dilerim" dedim. "Kilitlenmiş olduğunu farketmemiştim. Siz Dr. Howard mısınız?" 
"Evet." Adam içeri girip kapıyı arkasından kapattı. 
Kendisiyle el sıkışmamak için kendimi tuttum.. Masasından az önce bir şey çaldığım için bu pek 
uygun olmazdı. Doktor altmış yaşlarında, temiz görünüşlü bir adamdı. Üzerinde beyaz pantolon ve 
beyaz ceket, ceketin altında da kar beyazı bir gömlek vardı, kolalı yakası o kadar dikti ki, boynunu 
kesiyordu sanki. Alnı epey açılmıştı ve kırışıksızdı. Bağa çerçeveli gözlüğünün ardında kahverengi 
ve soğuk gözleri, kenarları hafifçe aşağı kıvrık bir ağzı vardı. Bakışı dikti, kendisine o suçlu 
kalbinden benimkini görüyormuş gibi bir görünüm veriyordu. Odaya onunla birlikte ezilmiş baharat 
kokusu girmişti, sandal ağacı ve misk kopuşu gibi bir karışım. 
Tabelama baktı. "Bayan Moore. Şikâyetiniz nedir? Masajcı baksanıza." 
Muayene masasına çıkarken, "Boynum" dedim. "Küçük bir kaza geçirdim ve Raymond Maldonado 
size bir görünmemi istedi." Doktor köşedeki musluğa gidip duvardaki bir şişedeki öldürücü 
görünüşlü kırmızı sıvı sabunla ellerini yıkadı. "Bunu Martha'ya söylemeliydiniz" dedi. "Film 
çekmemiz gerekecek. Yardımcım çeker, işiniz bitince yine buraya gelin." Gidip kapıyı açtı. 
Đçgüdüme uyarak çantamı alıp kolumun altına sıkıştırdım. Bu güvensizlik belirtisi gözünden 
kaçmamıştı. 
"Çantanızı burada bırakabilirsiniz, bir şey olmaz" dedi. "Önemli değil" dedim ama geri bırakmaya 
da yanaşmadım. Benim yokluğumda çantayı açtığını ve o gelmeden aşırdığım resmi bulduğunu 
görür gibi oluyordum. Resimdeki o kadını bir yerde görmüştüm ama nerede olduğunu bir türlü 
hatırlayamıyordum. 
Doktorun ardından çıplak ayakla kontrplaklara ayrılmış derme çatma bir röntgen bölmesine 
yürüdüm. Alet çocukluğumda bir doktor, muayenehanesinde gördüğüme benziyordu: Kocaman, 
hantal, siyah ve bir zoom merceği iriliğinde başlıklı. 1950 modeli bir aletten çıkan ışınların 
vücudumu deldiğini hayal edebiliyordum. Ağzının kenarında sigarası olan genç asistan iki film 
çekti: Biri bütün omurga, diğeri boyun omurları. Gereksiz röntgen filmi çektirmek hoşuma gitmezdi 
ama sahtekârlık etmek üzere orada bulunduğum için sesimi çıkaramadım. Yine muayene odasına 
döndüm ve bu kere kâğıt kaplı muayene masası üstünde doktoru bekledim. Dr. Howard beni gizli 
bir delikten gözetliyor olabilirdi. Adam bir süre sonra geldi, filmi duvara asılı olan göstericiye 
yerleştirdi. Sonra ortopedik terimlerle omurgamın çarpıldığını anlattı. Neyse ki, boynum 
kırılmamıştı ama sırtımın hemen hemen her yeri tedavi gerektiriyordu. Beni masaya yüzüstü 
yatırtıp bir şeyler yaptı, buz kırılıyormuş git sesler çıkarttırarak kemiklerimi çatırdattı. Sonra tedaviyi 
anlatıp teşhisini bir dolmakalemle yazdı. Solaktı. Kalem sayfanın üstünde cazırtılar çıkartıyordu. 
Elyazısı bile pahalı görünüyor diye düşündüm, California Fidelity büyük paralar ödeyecekti. 
Başını kaldırmadan, "Raymond'la ilişkiniz nedir?" diye sordu. Sesindeki doğallık bana bir uyarı gibi 
gelmişti. 
"Nişanlısı Bibianna'nın arkadaşıyım" dedim. 
"Onu uzun zamandan beri tanıyor musunuz?" 
"Đki gün oldu" dedim. "Santa Teresa Đlçe Nezarethanesi'nde birlikte bir gece geçirdik." 
O sert bakışı benden uzaklaştı, dudaklarında belli belirsiz bir büzülme farkeder gibi oldum. 
Bibianna ve benim gibilerden ve hatta Raymond Maldonado'dan hoşlanmadığı açıkça belli 
oluyordu. 
"Muayenehaneniz ne kadardır burada?" diye sordum. 
Beni şaşırtan bir dürüstlükle, "Çalışma ruhsatım yeniden verildiğinden beri" dedi. Adamı hakkında 
belki de yanlış hüküm yermiştim. Çekmecesini açıp çeşitli tip ve renklerde keçeli kalemler çıkardı. 
Sonra sol tarafında bir dizi satır olan bir kâğıt uzattı. "Her satırı ayrı bir renkle imzalayın. Sigorta 
şirketinize faturayı gönderirken geri kalanını biz doldururuz. Hangi şirket?" 
"California Fidelity. Bürolarına telefon ettim, talep formlarını göndereceklerini söylediler." 
"Güzel. Siz normalde ne iş yaparsınız?" 
"Garsonum." 



"Olmaz. Ayakta dolaşmanızı ve ağır tepsiler kaldırmanızı istemiyorum. Çalışamama davası açın. 
Tanıştığıma memnun oldum." Kalkıp odadan çıktı. Yarım dakika sonra yandaki muayene odasına 
girdiğini duydum. 
Doktordan çıktığımda saat üçe beş vardı. Ekim sonu için epey sıcak bir gün vardı dışarda, hava 
sıcak egzos gazı kokuyordu. Mahalle Raymond'un oturduğu yerden pek farklı değildi. Ford'a 
yaklaşırken Luis uzanıp kapıyı açtı. Ön koltuğa, yanına oturdum. Dr. Howard ne yapmıştı 
bilmiyorum ama en azından boşluk başağrım geçmişti. Başımı sağa sola çevirip boynumu 
puladım. Hiç de kötü değildi. Sertlik ve ağrı kalmamıştı. 
Đçerisi hamburger ve soğumuş kızarmış patates kokuyordu. Ön tablonun üzerinde boş bir süt 
kutusu, ön koltukta beyaz bir kesekâğıdı vardı. "Benim için mi?" diyerek birden bir açlık hissiyle 
paketin içine baktım. "Luis, burada çöpten başka bir şey yok!" 
"Senin yemiş olduğunu düşündüm." 
"Ben seninle aynı zamanda yedim ve şimdi açlıktan ölüyorum." Ses tonumu değiştirdim. Aksilik 
etmenin anlamı yoktu. "Eve giderken bir yerde durup bana yiyecek bir şey alsak bari" 
Motoru çalıştırdı, dikiz aynasından trafiğin akışına baktı "Raymond işin biter bitmez eve dönmeni 
söyledi. Yapacak işler var." 
"Onun her dediğini yapmak zorunda mıyız?" 
Luis dönüp yüzüme baktı. 
Raymond'un öfkesini düşündüm, "iyi bir nokta" dedim. 
Eve döndüğümüzde köpek balkon demirine bağlıydı ve sokak kapısı açıktı. Đçerde çoğunu daha 
önce görmediğim yedi sekiz Đspanyol asıllı genç vardı. Bibianna kanapeye oturmuş, sehpanın 
üzerine fal açmış oyalanmaktaydı. Luis mutfağa gidip bir bira aldı. Ben bir şeyler mırıldanarak özür 
dileyip odama gittim, çaldığım resmi çantadan çıkardım. Camın önüne geçip resme baktım. 
Çerçeve aslında ortadan menteşeli iki parçaydı, içinde iki fotoğraf vardı. Çerçeveyi söküp kimsenin 
kafasına isabet etmeyeceğinden emin olmak için baktıktan sonra aşağı fırlattım. 
Her ikisini ışığa tutarak dikkatle baktım. Bunlar resmî düğün fotoğraflarıydı. Düğünden hemen 
sonra kilise mihrabı önünde çekilmişti; insanlar damat ve gelin ortada olmak üzere bir yarım daire 
oluşturmuşlardı. Yeni evlilerin dışında solda lavanta rengi giysiler içinde altı genç kadın, solunda 
gri smokinli altı erkek vardı, Doktor Howard'ın gelinin babası olduğu belliydi ve anne de 
muayenehanede gördüğüm kadına benzemiyordu. Yanlış bir tahminde bulunmuştum. Đkinci resim 
gelinin tam boy bir fotoğrafıydı. Tanıdığımı sandığım buydu işte. Fotoğraf dörtte üç profilden 
çekilmişti, gözleri başının üstündeki vitraya çevrilmişti. Gelinliği vücudunu saran saten bir 
kumaştan yapılmıştı ve kuyruğu ayaklan çevresine bir havuz gibi serilmişti, sarışın saçları geriye 
taranmış, bir gelin başlığında toplanmıştı. Yüzü güzel değildi ama bir makyaj uzmanın elinden 
çıktığı belli oluyordu. Şaşkın şaşkın baktım resme. Kadını çok yakınlarda gördüğümden emindim 
ve o zaman bu kadar iyi görünmüyordu. Postacınızı kılık değiştirmiş olarak bir kokteyl partide 
görmek gibi bir şeydi bu. Ama omuzlarımı silkerek o an için unutmak zorundaydım. Herhalde 
başka bir işin ortasındayken aniden aklıma geliverecekti. 
Dolabın kapısını açtım, duvardan duvara serilmiş olan halının kenarını kaldırdım, resimleri altına 
sokup üstünü örttüm. 
Oturma odasına döndüğümde Bibianna serdiği kâğıtları inceliyordu. Ayaklarımı altıma olup onu 
izlemeye ve gözucuyla da mutfağın yanına toplanmış çete üyelerine bakmaya başladım. Para 
alma günü olmalıydı. Raymond masa başında oturmuş adamların ellerindeki kâğıtları alıyor, 
karşılığında para veriyordu. Bütün işlemlerini Đspanyolca yapmaktaydı. Fazla dikkat ediyor gibi 
görünmeden yüzleri belleğime yerleştirerek daha sonra sabıkalı fotoğraflarına bakınca hatırlayıp 
hatırlamayacağımı merak ediyordum. Burada tanıdığım iki kişi Raymond'un kardeşi ile geldiğim 
gün kâğıtları doldurmakta güçlük çeken Tomas'tı. Raymond başını kaldırıp bana bakınca gözlerimi 
yine sehpanın üzerine yayılmış iskambil kâğıtlarına eğildim, 
Onu fal açarken o kadar çok izlemiştim ki, artık ben bile denemeye hazırdım. Bu siyah papazın 
üstüne kırmızı damın konulduğu oyun değildi. Ama yine de sonunda birliden papaza kadar uzanan 
dört dizi yapılıyordu. Kartları üçer üçer açıp destenin sonuna geldi ve bir tane bile koymayı 
başaramayınca elindekileri atarak hepsini bir yığın halinde topladı. 
"Benim falıma bakmak ister misin?" dedim. 
Başını salladı. "Eşyalarım annemde ve Raymond onunla konuşmama izin vermiyor. Dün gece 
annemi aramaya çalıştım ama beni telefonun başında yakaladı ve az daha dayaktan öldürecekti. 



Eşek herif..." işini bırakıp kendisine bakmakta olan Raymond'a baktı, sonra huzursuzca kıpırdanıp 
bana döndü. "Đstersen elini okuyabilirim. Ellerini masanın üzerine koy." 
"Avuç içleri masaya mı dönük olacak?" 
"Evet. Masaya öylece koy." 
Ayaklarımı altımdan çıkarıp öne eğildim, avuçlarımı dediği gibi masaya dayadım. Raymond onun 
el falına döndüğünü görünce işine döndü. Bibianna ellerimin üstünü dikkatle inceledi, sonra ikisini 
de kaldırıp çevirdi. Sağ elimi eli içine alıp hiç konuşmadan baktı. Bir doktor kadar profesyonel 
tavırlıydı. Ben ne iskambil ne sayı ne de el falına inanmam. Ancak yüz ifadesinde beni 
meraklandıran bir şey vardı. 
"Ne gördün?" diye sordum. 
Đşaret parmağını sağ avcumun içinde gezdirdi, sol avcumu alıp baktı. "Hareketten hoşlanıyorsun. 
Bunu nereden biliyorum, biliyor musun? Ellerini masanın üzerine dayadığın zaman arada epey bir 
boşluk bıraktın. Kendine güvenleri olmayan insanlar ellerini bitiştirirler. Kısa tırnaklar saldırgan 
olduğunu gösteriyor. Pürüz ve leke olmaması sağlıklı olduğunu gösterir. Deri tipi sıradan, fazla bir 
şey söylemiyor, ama şuna bak... Başparmağınla parmaklarının arasında fazla mesafe var. Kendi 
başına karar verebiliyorsun..." 
Sesi ipnotizma eder gibiydi, onu büyük bir ciddiyetle dinlediğimi farkettim. Yaşam uzunluğu, aşk 
falan hakkında bir şeyler duymayı bekliyordum, ama sıra oraya kadar gelemedi. Gürültü öyle 
birdenbire koptu ki, neyin neden olduğunu anlayamadım. Bir bağırma duydum, bir iskemle yere 
devrildi. Başımı kaldırdığımda Raymond, Tomas'ı yere yatırmıştı. Adamı boğazından yakalamış, 
sustalıyı yanağına dayamıştı. Raymond'un yüzü öfkeyle kasılmış, Tomas'ın boğazına dayadığı 
sustalıyı tutan eli titriyordu. Tomas kendini kurtarmaya çalışırken gözleri yuvalarından fırlayacak 
gibi olmuştu. Alnında boncuk boncuk terler belirmişti. Bıçağın yanağına girdiğini gördüm. Raymond 
ipnotize olmuş gibiydi. Kimse kıpırdamıyordu. Bir şiddet olayıyla misillemede bulunmanın Tomas'ın 
hayatta kalma imkânlarını tehlikeye atacağı kuşkusuzdu. 
Bibianna, "Aman Tanrım..." diye mırıldanarak kalktı, Raymond'un yanına gidip çömeldi, kulağına 
fısıldamaya başladı. Raymond'un kontrolünü kaybetmemek için mücadele ettiğini görebiliyordum. 
Hıçkırığı andıran bir ses çıktı boğazından. Bibianna adamın eline dokundu. "Yapma, Raymond, 
yalvarırım yapma. Bırak gitsin. Öyle yapmak istemedi. Onun canını acıtıyorsun. Lütfen..." 
Raymond sustalıyı kaldırdı. Bibianna bıçağı elinden alırken yüzünden kanlar akan Tomas 
yuvarlanarak yana kaydı. Raymond öksürdü, öfkesi Tomas'tan Bibianna'ya yöneldi. Kadını 
kollarından tutup ayağa kaldırdı ve öyle sertçe duvara çarptı ki, bir parça kireç kopup yere düştü. 
Raymond yüzünü kadının yüzüne yaklaştırdı. Tiki başlamıştı artık. Gözleri yuvarlandı, Bibianna'ya 
âdeta yalnızca beyazları bakmaya başladı. Sesi bir fısıltıydı, "Seni öldüreceğim, bir daha bana 
karışırsan seni öldürürüm, anladın mı?" 
Bibianna başını salladı. "Özür dilerim. Bir daha yapmam." 
Raymond bir adım geriledi. Öksürme başladı, başını geri attı, omzu yuvasında döndü. Luis 
mutfaktan bir bez alıp Tomas'ın yanağına bastırırken Đspanyolca emirler yağdırıyordu. Bez bir 
anda kan içinde kalmıştı. Adamlardan ikisi Tomas'ın yardımına koşup dışarı götürdüler. Ev hızla 
boşaldı. Kalbim yerinden kopacak gibi atıyordu. Yüzü bembeyaz kesilmiş olan Bibianna kanapeye 
çöktü, başını dizleri arasına soktu. Az daha bayılacaktı. Yanına gidip oturdum, sırtını okşadım, 
onun için olduğu kadar kendim için de cesaret verici şeyler mırıldandım. Luis birkaç dakika sonra 
döndü, Tomas'ı acil servise götürdüğünü anladım. Bu arada Raymond da kendisine gelmiş 
görünüyordu. Bibianna da kendini toparlayıp titrek ellerle iskambil kâğıtlarını aldı. Luis yerdeki kanı 
sildi. Hepimiz o anı geride bırakmanın ne kadar önemli olduğunu kavramıştık. Daha fazla tatsızlık 
çıkmaması için hiçbir şey olmamış gibi davranıyorduk. Tomas'tan ya Raymond'da o tepkiyi 
uyandırmak için ne yaptığından hiç edilmedi, 
Raymond bir süre odanın içinde yürüdükten sonra Bibianna'ya dönüp parmaklarını şaklattı. "Hey, 
giy ceketini. Dışarı çıkıyoruz. Hannah, sen de." 
Ceketimi aldım. Herifle tartışacak değildim ya. 
Bu kere Raymond'la ben Ford'u aldık, Luis de yanında Bibianna olduğu halde Cadillac'la 
arkamızdan geldi. Ben dönüp arkaya baktım. "Neden bu seferlerde Bibianna hep onunla gidiyor?" 
diye sordum. 
"Biz beraberken kavga ederiz" dedi, 



Merakla yüzüne baktım. Sakin ve rahat görünüyordu. Bir "nöbet"ten sonra kısa bir süre çok sakin 
olduğunu öğrenmiştim, Sanki o patlama kendisini sakinleştiriyormuş gibi. Kısa bir an kolaylıkla 
yaklaşılabilir, hatta sevecen bir insan oluyordu. Aslında yakışıklı sayılırdı. Eğer Bibianna saplantısı 
olmasaydı kendisine bakacak bir kadın bulabilirdi belki de. 
Bakışımı gördü. "Nereye bakıyorsun?" Sesi yumuşaktı. 
"Bibianna'ya neden böyle saplantılı olduğunu anlamaya çalışıyordum. Onun istemediği bu kadar 
belliyken neden evlenmekte ısrar ediyorsun?" Sonra korkuyla soluğumu tuttum, ama sözlerimden 
alınmış görünmedi. 
"Benimle oyun oynayamaz. Asla. Bana oyun oynamaya çalışanlar bunu yapamayacaklarını 
öğrenirler. O daha bunu anlamadı." "Ama onu geri aldın işte. Daha ne istiyorsun?" 
"Yanımda kalacağını garantilemek." 
"Bunu nasıl yapabilirsin?" 
"Yaptım bile" dedi. "Ama o daha bunun farkında değil." 
19 
O öğleden sonra Güney California Oto Sahtekarlığı Kolejinde kurs gördüm. Bel Air'den Batı Los 
Angeles'e girip Sepulveda'dan Beverly Glen'e kadar Sunset Bulvarı’nda çalıştık. Öğleden sonra 
trafıği berbattı ve o yolda araba süren sürücüler yolu bildiklerinden âdeta gözleri kapalı gidiyorlar, 
işaret vermeden şerit değiştiriyorlar, hız sınırın otuz kırk mil üstüne çıkıyorlardı. 
Bir av bulduğumuzda Raymond ile ben önüne geçiyor, Luis ile Bibianna da yanımızda yer 
alıyorlardı. Luis birden bizim şeride dalıyor, Raymond acele frene basıyor ve talihsiz avımız da 
arkadan bize bindiriyordu. Luis arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaşıyor, biz ve arkamızdaki 
otomobil kaldırım kenarına çekiyorduk. Hepimiz de bu beklenmedik olaydan öfkeli oluyorduk. Avın 
polis çağırma tehlikesi yoktu, hepimiz Los Angeles polisinin insanlara bir zarar gelmediği sürece 
kaza yerine gelmediğini bilirdik. Birbirimize adımızı, adresimizi, telefon numarasını ve sigorta 
şirketlerimizin adını vermek bizlere kalmıştı. Bundan sonra oradan ayrılıyor, yeniden Luis'le 
buluşup yeni bir av aramaya çıkıyorduk. Bu işi dört kere yapınca Raymond en az on üç bin dolarlık 
iş yaptığımızı söyledi. 
Boynumu epey zorluyor olmamın dışında beni rahatsız eden bir şey de davranışımdaki çok hafif 
bir değişiklikti. Budalalar, diye düşünüyordum, insanlar başlarına gelen her şeyi haketmişlerdir. 
Kusuru avın budalalığında, kendisine oynanan oyunu anlamamasında, bizim verdiğimiz 
güvenceleri kolaylıkla yutmasında buluyordum. Avı zokayı yuttuğunda her dolandırıcının hissettiği 
o üstünlük duygusunu ben de hissediyordum artık. Hiçbirimizin sahtekârlıktan fazla uzak 
olmadığının hatırlatılması her ne kadar iyi bir şeyse de kendimi bu fikirden kurtarmam gerekiyordu. 
Yaptıklarımızı karşılaştırmak için küçük bir parkta yaptığımız görüşmeden sonra saat beşte işi 
bıraktık. Üniformalı dadılar bir kenarda çene çalarken çocuklar da oyuncaklarıyla oynuyorlardı. 
Bibianna ayakkabılarını çıkardı, çimenlere oturdu. Luis ile Raymond güneşin son ışıklarında yere 
uzanıp her heyecanlı anı bir daha yaşadılar. Erkeklerin bir avdan ya da golf oyunundan 
konuşmalarını dinlemek gibi bir şeydi bu. Son bir kaza daha düzenleme tartışıldı ama aslında 
hiçbirimiz buna fazla meraklı değildik. Ben yalnızca bir aspirin alıp boynumdaki gerginliği gidermek 
için Dr. Howard'ın muayenehanesine bir kere daha uğramaktan başka bir şey düşünmüyordum. 
Raymond yapacak bir işi olduğunu söyleyince yine otomobillere bindik. Bibianna Luis'le giderken 
Raymond da Beverly Caddesi'ne girdi ve arabayı doğruca Beverly Hills'in alışveriş merkezine 
doğru sürdü, iki blok sonra sağa sapıp Santa Monica Bulvarı'na paralel olan Küçük Santa Monica 
Caddesi'ne girdi, Wilshire Bulvarı'na yaklaştığımızda yavaşlayıp bir park yeri aramaya başladı. 
Parkmetrelerin hepsi doluydu, Sabırsızlıkla yirmi katlı bir işhanının altındaki parka girdi. Elektronik 
aletin önünde durup bir bilet aldık. Elektronik 'kol' havaya kalktı, Raymond da ilk bulduğu ve 
sakatlara ait olduğu belirtilmiş boş yere girdi. Anahtarı kontağın üstünde bırakıp yanındaki kapıyı 
açtı. 
"Sen burada bekle. Biri dırdır edecek olursa arabayı başka yere çek. Ben hemen dönerim." 
Duvarda bir tabela asansörlerin çifte cam kapılar ardında olduğunu gösteriyordu. Raymond o yana 
doğru yürüdü. Bu adam ne işin peşindeydi şimdi? 
O gider gitmez ben anahtarları alıp arabanın arkasına gittim, bagajı açtım. Yedek lastik ve kriko 
dışında bomboştu. Yerime dönüp Raymond'un yanındaki kapıdaki cebe elimi soktum. Ama 
bulduklarım yalnızca yırtık bir Los Angeles haritasıyla, yerel bir pizzacının indirim kuponlarıydı. 
Benim kapının cebi de boştu. Onu da daha önce gizlice yoklamıştım. Öteberiyle dolu torpido 



gözünü açtım. Eski benzin faturaları, bozuk tükenmez kalemler, servis elkitabı, bakım makbuzları. 
Otuz saniyede birden kaybolduğu yere bakarak kucağımdaki kâğıtları karıştırıra Aradan bir parça 
bez, bir bira şişesi kapağı, küflenmiş bir Hershey çikolatası, yaldızlı kâğıda sarılı bir prezervatif 
çıktı: Bir zamanlar torpido gözlerinde yalnızca eldivenlerimizi bulundurduk. Şimdi ise aynı yer canlı 
ve cansız çöpler için bir depo olarak görev görmekteydi ki, bu da arkadaşlarınızın asla 
öğrenmelerini istemediğiniz bir kişisel temizlik yoksunluğunun kanıtı oluyordu. Hepsini yine 
karmakarışık bir halde göze tıktım. Bir peyler bulmayı ummuştum. Ama insan her zaman başarılı 
olamıyordu işte. Bu tür bir araştırma on kerede ancak üç dört kere verimli olurdu. Diğer altısında 
ise yalnızca o temel meraklınızı tatmin ederdiniz. 
Raymond'un beton üzerindeki ayak sesleri duyulduğunda her şey yerli yerindeydi ve ben de 
yüzüme çevirdiğim dikiz aynasında saçlarımı düzeltiyordum. Bu 'Hannah Moore' kişiliği beni 
gerçekten etkilemeye başlamıştı. Doğrusunu isterseniz bu durum hoşuma gitmiyor da değildi. Belki 
de bundan sonra ilk işim kulaklarımı deldirmek ve insanlar arasında çiklet çiğnemek olacaktı ki, 
ikisi de teyzemin kırmızı tırnak cilası ve süslü sutyen askıları ile birlikte beni uyardığı sosyal 
günahlardı. 
Raymond araba kapısını açtı, park biletini ön tablonun üstüne atıp ceketini çıkardı, arka koltuğa 
bıraktı. Bileti alıp kendisine uzatırken arkasına şöyle bir baletim. Park gişesinin ödendi damgasının 
yerinde Gotlieb, Naples, Hurley ve Flushing şirketinin damgası vardı. Kimdi bunlar? Avukatlık 
şirketi mi? Muhasebe Şirketi mi? Raymond bileti elimden kaptı, dişlerini arasına sıkıştırarak motoru 
çalıştırdı, gerisin geri çıktı. Sıkıntısı neydi bunun? Adam bana güvenmiyordu. Garajdan çıkarken 
firmanın adının tekrarlayarak belleğime kaydettim. Bir fırsatını bulup telefon edebilirsem Dolan'a 
araştırmasını söyleyecektim. 
Eve tam trafiğin en yoğun olduğu saatte döndük. Ben gayet gergindim ama Raymond pek 
etkilenmiş görünmüyordu. Bu stresler onu duygusal konular kadar çok etkilemiyordu. 
Radyoda klasik bir istasyon buldu ve sesini iyice yükseltti. 40 nolu yolun bu kısmı fabrikalar, petrol 
kuyuları, enerji hatları Ve bilinen herhangi bir amaç için tasarlanmamış sanayi yapılarıyla doluydu. 
Uzaklarda yeşil ve turuncu ışıklardan bir gün batışı ve ufuk çizgisinde bacalardan düzensiz bir çit 
vardı. 
Apartmanın önündeki park yerine girdiğimizde saat yediyi geçmiş ve ortalık da iyice kararmıştı. 
Đkinci kata çıkarken apartman gürültüleri beni şaşırttı. Kapılar her zamanki gibi açık televizyonlar 
bangır bangırdı. Çocuklar iç balkon boyunca koşuşturup kendilerine göre oyunlar oynuyorlardı. Bir 
anne parmaklıktan eğilip üç yaşında kadar görünen "Eduardo" adında bir çocuğa seslendi. Çocuk 
Đspanyolca olarak herhalde erken yatmanın şerefsizliğini protesto ediyordu. 
Biz eve girdikten az sonra Luis köpeği alıp evine gitti, Bibianna'ya bakıcılık yapmış, Raymond'un 
sırtını döndüğü anda kaçmasını önlemişti. Televizyonda "Leave it to Beaver"in tekrarı yayınlanıyor, 
Bibianna fal açarken anasıra oraya bakıyordu. Hepimiz otomobil parçalamak ve California 
sürücülerini tuzağa düşürmekten bitkindik, kimse yemek hazırlamak istemiyordu. Bibianna'nın 
bunalımı, hissettiği kramplarla artınca bir sıcak su torbası alıp yatmaya gitti. Raymond telefonu en 
son sakladığı yerden çıkartıp Çin yemeği ısmarladı. Artık beni pek rahatsız etmiyorsa da, tikleri 
yine başlamıştı. 
Đkimiz mutfak masası başına oturmuş yemeğin gelmesini beklerken Raymond esrarlı bir sigara 
sarıp içti. Ben daha önce gördüğüm yarım kalmış bir iki sigorta formunu önüme çektim. Yararlı 
olma zamanı geldi diye düşünüyordum. Kâğıtlara baktım. "Nedir bunlar?" diye sordum. Raymond 
uzanıp kâğıtları elimden aldı. 
"Haydi, Raymond. Neyin var senin? Bunları sigorta şirketine gönderemezsin. Đkisinde de aynı 
şeyler yazıyor," Yığının arasından bir tane daha çektim. "Al bir daha. Aynı tarih, aynı saat. Bunları 
denetlemediklerini mi sanıyorsun? Buradan mutlaka iz sürerler. Bak, o heriflerin bu formları 
doldurmalarını istiyorsan biraz hayalgücünü çalıştır. Farklı hikâyeler uydur..." 
"Zaten öyle yapacaktım" dedi sinirli bir sesle. "Bir ben deneyeyim. Eğlenceli olabilir." 
Đlk önce buna izin vereceğini sanmadım, ancak bakışları çevrilmişti ve merakını uyandırdığımı 
görebiliyordum, istemeye elindeki formu bıraktı. Bir kalem alıp otomobil kazası uydurmaya 
başladım. 
"Çok düzgün yazma" dedi. "Bana güven." 



Sonra o öğleden sonra rol aldığım kazaları çeşitli anlaklarla yazmaya başladım. Bu işte gerçekten 
ustaydım. Eğer iş değiştirip de suç işlemeye dönüşseydim bayağı servet sahibi olabilirdim. 
Raymond da aynı fikirde olmalıydı. "Bütün bunları nereden biliyorsun?" diye sordu. 
"Ben değişik yetenekleri olan bir insanım" dedim kalemin ucunu emerek. "Öyle bakıp durma. 
Sinirleniyorum." 
Raymond kalkıp birer soğuk bira getirdi, ben de uydurma kazaları, ezilen tamponları, parçalanan 
çamurlukları yazdım, Raymond liseyi bitirememişti, oysa ben liseyi bitirdiğim gibi üniversiteye üç 
sömestr boyunca devam bile etmiştim. 
"Okulu neden bıraktın? Sen akıllı birisin" dedi. 
"Okuldan hiç hazzetmemiştim. Kolejde de sevmediğim her şey vardı. O zamanlar çok asiydim. 
Kafamda bir 'meslek' hedefi de yoktu. Bilmek istemediğim şeyleri öğrenmeyi anlamsız buluyordum. 
Siyasal bilimler ve biyoloji. Bunlara kimin ihtiyacı vardı?" 
Yüzüme tatlı bir gülümsemeyle baktı. "Bibianna'nın sana benzemesini isterdim" dedi. 
"Bunu aklına bile getirme. Durumum berbat, iki kere boşandım. Herhalde ilişki kurmada ondan 
daha iyi değilim." 
"Benim edindiğim deneyime göre kadınlar bir işe yaramazlar. Sıradan bir kadın her şeyini alır 
insanın. Sonra ne yaparlar bilir misin? Seni yüzüstü bırakarak çeker giderler. Hiç anlamıyorum 
doğrusu. ben ne yaptım ki." 
"Sana ne diyeceğimi bilemiyorum, Raymond. Beni de terk eden erkekler oldu, ama bu onları kötü 
yapmaz ki. Hayat böyledir." 
"Kalbini kırdılar mı?" 
"Bir iki tanesi." 
"Gördün mü, işte fark bu. Benim gibi kalbin kırıldı mı güvenmek güçtür. Bunu biliyor muydun?" Bira 
şişesine baktı tırnağıyla etiketini kazıdı. 
Birden kasıldığımı hissettim ve sözcüklerimi dikkatle seçerek konuştum: "Sana bir zamanlar birinin 
bana söylediği bir şeyi söyleyeceğim. 'Kimseyi seni sevmeye zorlayamazsın ve kimseyi ölmekten 
alıkoyamazsın.'" 
Kara gözleri neredeyse ışıklar saçarak baktı bana. Bunu hazmedene kadar bir sessizlik oldu. 
Başını salladı. "Ben başka bir şey söylerim: Biri beni sevmedi mi, ölür." 
Saat dokuza çeyrek kala yemeğimiz, plastik poşetler içinde soya sosu ve insanın burnunu 
kanatacak sertlikteki hardalıyla birlikte altı beyaz karton kutu içinde geldi. Ben marihuana dumanı 
koklamanın daha da artırdığı bir iştahla yemeğimi kaşıklamaya başladım, ikimiz de yerken 
burnumuzdan soluyarak golf topu boyundaki buharda pişmiş pirinç topağı dışındakilerin hepsini 
yalayıp yuttuk. Benim talih çöreğimin içindeki kâğıtta, "Neşeli doğanız çevrenizi aydınlatıyor" 
Raymond'un ki ise, "Yollar asla birbirine benzemez" yazıyordu. 
Yemekten sonra ben yatmaya gittim ama ışığımı söndürmeden önce o düğün resmini çıkararak bir 
daha baktır Kimdi bu kadın? Onu daha sonra hatırlayacağımı biliyordum Kimliği soruşturma ilgili 
olmayabilirdi ama ben yine de bir ilgisi olduğunu hissediyordum. 
Rahatsız divana uzandım, Evimde, kendi yatağımın güvenliğinde olmayı özlüyordum. Đçimde 
telaşlı bir fısıltının başladığını hissediyordum. Önce pek bir ad veremediğim eski bir tanıdık bir 
duygu vardı. Çevre, çocukluğumdan bir anıyı uyduruyormuş gibiydi. Midemde bir sıkışma 
oluyordu, sancı değil hüzne benzeyen bir şey. Gözlerimi kapatarak uykuyu özledim ama farkında 
olmadığım bir başka şeyi de özlüyordum Bir anda gözlerim açıldı ve bunun ne olduğunu bir anda 
anladım. Sıla özlemiydi bu. 
Sekiz yaşındayken "uzaklaşma"nın iyi olacağını söyleyerek Gin teyzem beni bir yaz kampına 
göndermişti. Şimdi aslında dinlenmeye ihtiyacı olanın kendisi olduğunu anlıyordum. Bana çok iyi 
vakit geçireceğimi, yaşıtım kızlarla arkadaş olacağımı söylemişti; ata binecek, yürüyüşlere çıkacak, 
geceleri ateş yakıp şarkılar söyleyecektik. 
Anılar zihin ekranımda başdöndürücü ayrıntılarla geçip gidiyordu. Kızlar ve faaliyetler hakkında 
söyledikleri doğruydu. Ama doğru olan bir şey de, yarım gün sonra artık orada olmak 
istemediğimdi. Atlar çok kocamandılar ve sineklerle kaplıydı, arkalarından zaman sıcak saman 
kaplı beyzbol topları çıkıyordu, bunları süet kadar yumuşak ve ipeksiydi ama hiç beklemediğin 
anda başlarını aniden havaya kaldırıp piyano tuşu boyunda dişleriyle insanı ısırmaya 
kalkışıyorlardı. Doğa denilen şey tozlu ve sıcak bir tepeydi. Kuru ve yorucu olmayan şeylerse daha 
beterdi. Kızılderilice adı olan bir gölde yüzmemiz isteniyordu ama gölün dibi vıcık vıcık 



çamurluydu. Çamurun içinde renk renk şişeler olduğundan korkardım. Yanlış bir adım attığım 
takdirde tabanımın kemiğe kadar yarılması işten bile değildi. Çamuru ve keskin kayaları unutsam 
bile o bulanık derinliklerde yaşayan yaratıkları, bembeyaz incecik bacaklarıma doğru uzanan 
duyargaları unutamazdım. Kamp ateşi çevresinde ilk gece "Kumbayah" şarkısını altı kere 
okuduktan sonra iki yıl önce gölde boğulan kızı ve alerjisi olduğu için bir arı sokmasından az daha 
ölecek olanı ve birinin de ağaçtan düşüp kolunu kırdığını anlattılar. O gece ağlaya ağlaya uyudum. 
Rezil olmamak için hiç ses çıkarmadan ağlıyordum. Sabah yanlış şort getirdiğimi farketttim, 
benimkinin belinde lastik olduğu için arkadaşlarımın acı bakışlarına katlanmak zorunda kaldım. 
Kahvaltıda yumurtanın içinde beyaz parçalar vardı ve benim çadırımdaki kızların doğmamış kuş 
bebeği parçalarından yapıldığını söylediler. Kusup da revire gönderildiğimde on iki yaşında bir 
kızdan kanlar geldiğini gördüm. Ama aslında yaralı falan olmadığını, içinden her ay ölü bir bebek 
çıktığını söylediler. Öğle yemeğimde salatadaki havuçların üstünde kara lekeler vardı. Ertesi gün 
eve döndüm ki, şimdi de orada olmak istiyordum işte. O gece uyuyamadım. 
20 
Ertesi sabah erkenden Santa Teresa polisi telefon ederek Chago'nun otopsisinin tamamlandığını 
bildirdi. Raymond cesedin nakli için bir cenaze eviyle anlaşmaya gitti. Cenazeevi müdürü 
Chago'yu ziyaret edilebilecek duruma getireceği konusunda güven vermişti. Pazar akşamı 
müessesenin şapelinde dua edilecekti. Pazartesi sabahı saat onda da Blessed Redemption 
Kiliseye ayin yapılacak ve ondan sonra cenaze Gardena'da Rooveslt Mezarlığı'nda gömülecekti. 
Raymond döndükten sonra Luis'le birşeyler konuştu, Luis de köpeği alıp çıktı. Haber sokağa 
yayılmış olmalıydı, ilk geldiğim gün gördüğüm iki kız gelip mutfak masasının başına oturdular. 
Sonra bir kâğıda renkli kalemler ve Gotik harflerle Huzur Đçinde Uyu, Chago yazdıklarını gördüm. 
Bir saat geçmeden Chago'nun eski arkadaşları, kiminin yanında kadınları ya da eşleri olduğu 
halde ikili üçlü gruplar halinde gelmeye başladılar. Çoğu aktif çete üyeleri olamayacak kadar 
yaşlıydılar. Uyuşturucu,sigara ve içki gövdelerini şişirmiş, tenlerine hastalıklı bir renk vermişti. 
Kimbilir hangi çete savaşlarının gazileri olan bu daha otuzuna gelmemiş insanlar herhalde 
yaşadıkları için kendilerini şanslı sanmaktaydılar. Topluluğun sessiz bir huzursuzluğu vardı, şehit 
düşen bir arkadaşlarına saygı için toplanmışlardı. Ben Chago'yu yalnızca bir Santa Teresa 
köşesine doğru sürünerek ilerlerken görmüştüm. O karanlık ve yağmurda görüşünü giderek 
kaybeden gözlerini evine dikmişti. Raymond'un diğer iki kardeşi Juan ve Ricardo'yu görmedim 
ama Bibianna onların sonra cenaze evinde olacaklarını söyledi. Ziyaret saatleri geceye kadar 
uzayacağını ve bizim de orada bulunmamızın gerektiğini anlamıştım. Kendimi bir garip 
hissediyordum: Ne Raymond'un kardeşini tanıyordum ne de başsağlığı dilemeye gelenleri. Ben 
odama çekilmek için bir fırsat kollamaktaydım. 
Sokak kapısı önünde bir telaş oldu, siyah giysileri ve şapkasıyla bir papaz göründü. 
Bibianna bana doğru eğilip, "Peder Luevanos" dedi. "Mahalle papazıdır." 
Peder Luevanos altmış yaşlarında, zayıf, kurumuş y^.. beyaz saçlı bir adamdı. Boyu kısa, omuzları 
dar, elleri uzun ve inceydi. Đnsanlar içinde dolaşıyor, cemaatinin herbiriyle ayrı ayrı. konuşuyordu. 
Kendisine kralmış gibi davranılıyor, insanlar yol açmak için kenara çekiliyorlardı. Raymond 
papazın yanına gitti. Peder Luevanos onun ellerini avuçları içine aldı, Đspanyolca ve Đngilizce 
karışımı bir şeyler konuştular. Papazın merhameti karşısında Raymond'un acısının yüzeye 
çıktığını görebiliyordum. Ağlamıyordu ama yüzünde beliren bir dizi tik kendisine uzaktan 
bakıldığında ağlıyormuş ifadesini veriyordu. Chago'nun Raymond'un dayanaklarından bir olduğunu 
anladım; belki de aile içinde Raymond'u seven ve onun tarafından sevilen bir tek o vardı. 
Raymond benimle gözgöze gelince yanına çağırıp papazla tanıştırdı. "Santa Teresa'lı" dedi benim 
için. 
Peder Luevanos konuşurken ellerimi bırakmadı, "Tanıştığımıza memnun oldum. Santa Teresa'da 
çok hoş bir cemaatiniz var. Valensuelo'yu eskilerden beri mi tanırdınız?" 
"Kimi?" 
"Chago" diye Raymond mırıldandı. 
"Oh." Yanaklarımın kızardığını hissettim. "Ben aslında Bibianna'nın arkadaşıyım," 
"Anlıyorum," 
Bibianna da tam o sırada papazı karşılamaya geldi. Siyah etek, beyaz bluz ve siyah topuklu 
ayakkabılar giymişti. Saçlarının arasına da saten kumaştan kırmızı bir gül iliştirmişti. Yüzünün 
solukluğu makyajıyla daha da vurgulanıyordu. "Peder..." diye mırıldandı. Gözyaşları boşanacak 



gibiydi, papaz ellerini tuttuğunda dudakları titremeye başladı. Papaz, Bibianna'ya eğilerek 
Đspanyolca bir şeyler mırıldandı. Bibianna bütün dertlerini anlatmak için dayanılmaz bir istek 
duyuyor olmalıydı. 
Peder Luevanos gittikten sonra evin havası biraz hafiflemeye başladı. Sokak kapısı açıktı, insanlar 
balkona taşmışlardı, bazıları yanlarında bira ve cips patates getirmişlerdi. Konuşmalar şişeler 
açılırken çıkan patlamalarla kesiliyordu. Kısık kahkahalar ve sigara dumanı vardı. Biri çelik bir gitar 
getirip hafifçe çalmaya başladı. Ignatio adında dokuz aylık bir bebek beş adım attı ve yolculuğunun 
getirdiği alkıştan tatmin olmuş bir halde kıççüstü oturdu. 
Saat beş buçukta kalabalık seyrekleşmeye başladı. Raymond'un, kardeşini diğerleri gelmeden 
görebilmesi için cenaze evine erkenden gidecektik. Saat altıda yola çıktık. Bibianna ile ben arkada, 
Raymond öndeydi. Arabayı Luis sürüyordu. Raymond konuşmuyordu, elinde yatak odasından 
aldığı ve beyaz saten bir boyun atkısına sarılı bir şey vardı. Tikleri giderek artıyordu. Bir saat içinde 
gaddar bir çete üyesinden önündeki ağır yükten korkan bir çocuğa dönüşmüştü. 
Cenaze evi Los Angeles'in eski görkemli günlerinden kalma birkaç yerden biri olan gayet gösterişli 
bir Victoria konağıydı. Bir zamanlar tek bir ailenin yaşadığı bina üç katlı olup çatısında bacalar ve 
kuleler yükseliyordu. Ön cephesi artık kararmış taş kaplıydı ve çevresinde yaşlı palmiyeler ve sedir 
ağaçları yükseliyordu. Her iki yanında bodur beton işhanları vardı. 
Đçerisi yüksek tavanlı, cilalı ahşaplı, desenli duvarkâğıtlı ve gizli aydınlatılmalı bir dizi büyük 
salondan oluşuyordu. Bir org sesi çok uzaklardan geliyor ve keder ve ciddiyet havası yaratıyordu. 
Chago'nun tabutunun bulunduğu salona portatif metal iskemleler dizilmişti, inci grisi tabut odanın 
bir uçundaydı, yarı açık kapaktan beyaz saten kumaştan iç döşemesi ve Chago'nun profilinin bir 
kısmı görülüyordu. Tabutun çevresi beyaz glayöller ve beyaz karanfiller, beyaz güllerle çevriliydi. 
Raymond'un hiçbir masraftan kaçınmadığı anlaşılıyordu. 
Raymond elindeki torbayı sanki bir kurban gibi taşıyarak tabuta yaklaşırken Luis, Bibianna ve ben 
kapıda bekledik. Raymond Chago'yu Salı gecesi ölümünden sonra ilk kez görüyordu. Başını eğdi, 
tabuta baktı. Durduğumuz yerden yüzünü göremiyorduk. Az sonra istavroz işareti yaptı. Beyaz 
saten atkıyı açarak Chago'nun üzerine eğildiğini gördüm ama ne yaptıklarını anlamak mümkün 
değildi. Birkaç dakika sonra tabuttan geri geri uzaklaştı, bir daha istavroz çıkardı. Mendilini 
çıkararak burnunu sildi.. Gözlerini de silip mendili cebine soktuktan sonra dönüp bize doğru 
yürüdü. Yanımıza gelince Luis elini uzatıp omzunu tuttu, sırtını okşadı. 
Bibianna yanımızdan uzaklaştı. Yüzündeki korkusu gayet belli olarak istemeye istemeye tabuta 
yaklaştı. Cesede bir an baktı, sonra istavroz çıkardı. Bir iskemleye oturdu, çantasında kâğıt mendil 
arandı. 
"Onu görmek ister misin?" diye Raymond sordu. Gözlerinde itirazı imkânsız kılan bir yalvarma 
vardı. Bu pek özel bir andı, ancak ben adamı tanımadığım için tabutunun başında ailesi ve 
dostlarıyla bulunmam pek uygun kaçmaz gibi geliyordu. Ama diğer yandan reddetmek de hakaret 
gibi alınabilirdi. 
Raymond kararsızlığımı farkederek gülümsedi. "Gel haydi, zararı yok. iyi görünüyor." 
Bu onun görüşüydü kuşkusuz. Chago'yu aslında iki kere görmüştüm: Bir kere CF bürosunda bana 
çarptığı zaman ve o gece silah zoruyla Bibianna'yı kaçırdığı Bourbon Caddesi'ndeki o lokantada. 
O zaman iriyarı bir adam gibi görünmüşse de, ölüm kendisini küçültmüş gibiydi. Aşırı büyük bir 
kutuya sokulmuş bir bebeğe benziyordu. Raymond'dan dört beş yaş küçük olmalıydı. Onun gibi 
yakışıklıydı. Yüzü pürüzsüz ve çizgisizdi. Saçları kabartılmış olduğundan başı omuzlarına göre çok 
iri görünüyordu. Raymond'un satene sarılı paketinde dini öteberi olduğu anlaşılıyordu. Beyaz kaplı 
iri bir Đncil Chago'nun bitiştirilmiş eller arasına sokulmaya çalışılmıştı. Parmaklan üzerine bir teşbih 
ve yastığın kenarına da çocukluğunu gösteren çerçeveli bir fotoğraf yerleştirilmişti. Yastık satendi 
ve kadınların kuaförde yaptırdıkları saçlarını bozmamak istedikleri zaman kullandıklarına 
benziyordu, insanın gururlu bir anababa yanında bir çocuğa baktığı gibi Luis'le ölüye bakıyorduk. 
Saat yedide evde gördüklerimin bir kısmı gelmeye başladılar. Raymond'un yanında huzursuz 
gibiydiler, onu ceketli ve kravatlı görmeye alışmamışlardı. Chago'nun arkadaşları sırtlarında 
"Huzur içinde Uyu, Chago" ve önlerinde kendi adları yazan siyah tişörtler giymişlerdi. 
Bibianna'nın yanına oturdum, ikimiz de fazla konuşmuyorduk. Zaman zaman biriyle gözgöze 
geliyordum ama kimse genimle konuşmuyordu. Zaten konuşmaların çoğu Đspanyolca olduğundan 
kulak misafiri de olamazdım. 



Kalabalık çoğalıyordu. Raymond'un kardeşleri ortalıkta değillerdi ama ablaları olduğunu tahmin 
ettiğim üç kadın gördüm, iri kara gözleri, dolgun ağızlar ve pürüzsüz tenleriyle ona çok 
benziyorlardı. Kırklı yaşları içinde güzel kadınlardı. Kara giysileri içinde, ellerinde tesbihleriyle 
rahibeleri andırıyorlardı. Arada sırada birbirleriyle konuşuyorlardı ama Raymond'la 
konuşmuyorlardı. Raymond da onlara metelik vermezmiş gibi davranıyordu. Bir ara onlardan yana 
bir bakışını yakaladım. O zaman Bibianna'nın ablalarının bir başka kopyası olduğunu anla-m: Zarif 
ve reddedici. Herhalde annesi de öyleydi. Zavallı Raymond. Hikâyenin kaç biçimini yaratırsa 
yaratsın asla onun sevgisini kazanamayacak ve mutlu bir sona ulaşamayacaktı. 
Üç kişi Bibianna'ya yaklaştı. Hepsi de yirmi yirmi beş aşlarında genç kadınlardı, birinin kucağında 
bebek vardı. Ben kalkıp kapıya doğru süzüldüm. Belki bir telefon bulabilirdim, ama kapıya 
varamadan Luis yanımda belirip kolumu tuttu, kulağına eğildim. "Yukarıda acaba tuvalet var 
mıdır?" 
"Bir yere gidemezsin." 
"Eh, o zaman tuvalet olup olmaması önemli değil dese- 
Đskemleme oturarak saatime baktım. Sekizi on geçiyorum Karnım açtı. Sıkılmıştım. Huzursuzdum. 
Korkuyordum. Luis kene gibi yapışmıştı. Elli dakika süreyle oturduğum iskemlede kıpırdandım, 
bacak bacak üstüne attım, saçlarımla oynadım. Vakit geçirmek için yüzleri ezberledim. Hiç 
olmazsa daha sonra tanık iskemlesindeyken bazılarını teşhis edebilecektim. Sonunda saat dokuzu 
yirmi gece bizim bulunduğumuz odaya ayrılmış olan kara giysili biri belirerek anlamlı bir şekilde 
saatine baktı. Raymond durumu anladı ve oda içinde dolaşarak ziyaretçilere iyi geceler diledi. 
Dönerken Luis'i kendi evine bıraktık. Eve gelince Raymond yatak odasına girdi, Bibianna ile ben 
ortalığı toparladık. Đkimiz de bu işin heveslisi değildik ama yapacak bir şeyde yoktu. Đçerden 
Raymond'un ceplerini boşaltırken bozukluk paralarım ahşap konsolun üzerine bıraktığı 
duyuluyordu. Boş bira tenekelerini plastik çöp torbasına doldurduk, kül tablalarını boşalttık. 
Raymond yatak odasından çıkıp benim kullanımıma bırakılmış banyoya girdi. Birkaç dakika sonra 
su sesi duyuldu, borular takırdadı ve ani bir güz yağmuru gibi sular duş bölmesinin taşlarına vurdu. 
Bibianna'ya baktım. "Nasıl oluyor da benim banyomda duş yapıyor?" 
"Bu ona fırsat..." Sol kolunun dirsek içini işaret etti. 
"Uyuşturucu mu alıyor?" 
Yatak odasındaki metal sesinin anlamını o anda farkettim. Birden başımı kaldırdım. Luis evde 
değildi. Kapıda köpek yoktu. Bibianna soluğumu sertçe içime çektiğimi duyunca bana baktı. 
"Tanrım, bize ne oldu böyle?" diyerek yatak odasına girdim ve kontak anahtarlarını Raymond'un 
bıraktığı yerden aldım. Bir an duraksadıktan sonra tabancaların durduğu çekmeceyi açtım. Kutu 
hatırladığım yerdeydi. Kapağını açtım. Sig-Sauerve Mauser hâlâ oradaydı. Sig-Sauer'i alıp belime 
geçirdim. Silahsızlık canıma .tak etmişti, Silahsız olmaktansa bir havaalanı terminalinden çıplak 
geçmeyi tercih ederdim. Bir an sonra geri dönüp anahtarları Bibianna'ya attım. Duş sesi kesilmişti. 
Tabancayı hemen çantama aktardım. Banyo kapısının açıldığını duyduk. "Bibianna?" 
Bibianna Cadillac'ın anahtarlarını ayırmaya çalışıyordu, öyle titriyordu ki, anahtarlar parmakları 
arasında kastanyetler gibi sakırdıyordu. 
"Hepsini al ve git!" dedim. 
Telefon çalınca bu beklenmedik ses karşısında ikimiz de korkuyla sıçradık. Telefon mutfak 
masasının altında yerdeydi. Bibianna'yı kapıya doğru iteleyerek telefonu açtım. "Alo?" 
Öteki uçta titrek bir kadın sesi, "Bibianna, Tanrı'ya şükürler olsun!" dedi. "Lupe döndüğünü söyledi. 
Seni Santa Teresa'da aramaya çalıştım. Ben hastanedeydim..." Ağlamaya başladı sonra. 
"Özür dilerim, Ben Bibianna'nın arkadaşıyım. Bir dakika. Kendisi burada." Kadının sesinde 
korkunun da ötesinde bir şey vardı. 
Bibianna odanın ortasında durmuş, bana bakıyordu. Almacı uzattım. 
Uykuda yürüyormuş gibi yaklaştı. Raymond da telefonun çaldığını duymuş olacağı için acele 
etmesini istiyordum. Almacı elimden aldı. "Alo?" 
Büyülenmiş gibi kendisine bakıyordum. 
"Anne? Evet..." 
Raymond kapıda göründü. Aceleyle kuruladığı saçları darmadağınıktı. "Bibianna?" Üzerine bir 
pantolon çekmiş, kemeriyle uğraşıyordu. "Neler oluyor? Telefon eden kim?" 
Bibianna dönüp Raymond'un sesini bastırmak için eliyle kulağını örttü. Kaşları çatıldı. Kulaklarına 
inanamayarak, "Ne?" dedi. 



Annesinin anlattıkları Bibianna'nın yüzünden okunuyordu. Gözleri duvardaki kırık aynalara gitti. 
Dudakları aralandı, bir Çiğlik koptu. Elini yanağına koydu. Yüzündeki ifade midemi korkuyla 
bulandırmıştı. 
On beş saniye geçmeden Raymond geldi, almacı elinden kaptığı gibi telefonun üzerine çarptı. 
Sonra kordonu çekin koparttı. Telefonu kaptığı gibi duvara fırlattı. Alet parçalandı, dışarı döküldü. 
Bibianna'nın dehşet dolu bakışları telefondan erkeğin yüzüne çevrildi. "Ona ne yaptığını 
biliyorum..." 
"Kime?" 
"Annem hastanedeymiş." 
Raymond duraksadı, kadının sesindeki değişiklikten denetimi elinden kaçırdığını hissediyordu. "Ne 
yapmışım?" 
Bibianna'nın dudakları oynadı, sürekli tekrarladığı bir şeyi sesini yükselterek ortaya attı. "Yüzünü 
parçalamışsın, namussuz herif. Annemin yüzünü parçalamışsın, hem de bu evde! O güzel yüzünü 
parçalamışsın..." 
Bibianna Raymond'un üstüne atlarken tırnaklarını da yüzüne geçirmişti. Çarpmasının şiddetiyle 
Raymond masaya kadar geriledi. Mutfaktaki iskemlelerden biri geriye savruldu. Bibianna iki 
adımda mutfağa erişti, bir çekmeceyi tutarak hızla çekti. Raymond sıçrayıp arkadan yakaladı 
kadını. Kaldırdığı gibi geri çekti. Bibianna çekmecenin kolunu bırakmamıştı. Çekmece yuvasından 
çıktı, içindekiler yere saçıldı. Raymond kadını da üzerine çekerek kendini yere attı. Bibianna 
çırpınıyor, sivri topuklarıyla Raymond'u tekmeliyordu. Raymond bir yumruk savurdu ama isabet 
ettiremedi. Bibianna adamın göğsüne bir tekme indirdi, Raymond'un soluğunun kesildiğini 
duydum. Bibianna doğruldu, mutfağa koşup yerde yatan iri bir kasap bıçağını kaptı. Dönüp bıçağı 
indirdi. Raymond elini uzattı, kadının bileğini kavrayıp öyle bir sıktı ki, kemiklerini kıracağını 
sandım. Bibianna bağırdı. Bıçak elinden düştü. Bir an öyle üst üste yattılar. Raymond'un vücudu 
kadını yarı yarıya örtmüştü, ikisi de güçlükle soluk alıyorlardı. 
Bibianna'nın yüzü buruştu, gözleri doldu. "Kalk üstümden, be!" dedi. Raymond tehlikenin 
atlatıldığını düşünmüş olmalıydı. Doğrulup kalktı, elini uzatıp onu da kaldırdı. Bibianna ayağa 
kalktığı anda Raymond'un bacak arasına bir tekme savurdu, ayakkabısının sivri ucu tam ortaya 
inmediyse de, Raymond ellerini kasıklarına götürüp korunmak için eğildi. 
Ben mücadelenin bir anında Bibianna'nın elinden uçmuş olan araba anahtarlarının izini 
kaybetmiştim. Şöyle bir çevreme bakınca duvarın kenarında gördüm, kaptığım gibi Bibianna'ya 
fırlattım. Bibianna anahtarları tuttu ve arkasına bakmadan dışarı fırladı, kapı arkasından kapandı, 
ayak sesleri uzaklaştı. Ben de kapıya koştum. 
Raymond arkadan üzerime atladı, iki kolum yana açıldı, devrildim. Boğuşmaya başladık. Beni 
durmadan yumrukluyor, ben de kollarımı yüzüme kaldırmış, kendimi korumaya çalışıyordum. 
Saçlarıma asılıp beni ayağa kaldırdı. Sağ kolumu arkama büktü, yukarı çekti kapıdan dışarıya 
doğru iteledi. Üzerinde yalnızca bir pantolon vardı. Göğsü yediği yumruklardan kızarmıştı. Çıplak 
ayaklarına basmak istedim ama bunu yaptığım takdirde karşılık olarak kolumu kıracağını 
biliyordum. 
Sokağa çıktığımızda Bibianna'nın Cadillac'ı çalıştırdığını duydum. Otomobil bir lastik cayırtısıyla 
fırladı. Raymond beni Ford'a yöneltti. Tek eliyle bagajı açtı, aldığı levyeyle sürücü camını kırdı, 
elini sokarak kapı kilidini açtı. Sonra kapıyı açıp beni içeri itti. Ön koltuğun altından arabanın yedek 
anahtarıyla bir tabanca çıkardı. Tabancayı üzerime doğrulttu, sonra sol eliyle direksiyonun altından 
uzanıp anahtarı kontağa sokarak motoru çalıştırdı. 
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Yola koyulduk. Bibianna bizden ancak iki dakika ilerdeydi. Raymond tabancayı bacaklarının 
arasına yerleştirdi. Saatte elli mil hızla giderken benim kapıyı açıp dışarı atlayacağımdan korkusu 
yoktu, kökledi, hızı altmışa, atmış beşe çıkardı. Sokak hızla geçiyordu. Çevremizdeki sürücülerin 
Bibianna az ilerdeki kırmızı ışıkta geç- 
Gaz pedalını ışıkları yanımızdan şaşkınlıklarına bakılırsa misti. 
Raymond arabalar ve yayalarla, trafik ışıklarıyla ya da yaya geçitleriyle hiç ilgilenmiyordu. Đnsanlar 
onun önünden kendilerini kenara atıyorlardı. Arkamızdan korna sesleri ve küfürler yükseliyordu. 
Araç telefonunu alıp numarayı tuşlayabilmek için direksiyona yasladı. Öteki tarafta zilin iki kere 
çalmasını dinledi, Sonunda biri açtı. 



"Hey, Chopper, Bibianna az önce Cadillac'la kaçtı. Yardıma ihtiyacım var... Evet. Avalon'da 
kuzeye gitmek üzere 405'e çıkacak. Bizi Harbor'da kaçırırsan Crenshaw ya da Hawthorne'da 
bulmaya çalış." 
Karşı taraftan bir soru sorulmuş olmalıydı. 
"Onu sana bırakıyorum." Raymond telefonu kapadı, yerine koydu, tabancayı bacaklarının 
arasından aldı, sağ elinde tutarken sol eliyle arabayı sürmeye devam etti. 
Hâlâ Avalon Bulvarı'ndaydık ve otoyola doğru gidiyorduk. Carson'a vardığımızda ışık yeşildi, 
uçarcasına geçtik. Raymond hızı saatte altmış mile indirdi, park etmiş araçlarla trafik arasında 
kendisine bir yol açarak rampaya yöneldi. Ben bir elimle ön tabloyu tutarken bir elimle de koltuğun 
arkasına yapıştım. Hemen önümüzdeki otomobillerin sürücülerinin bizi dikiz aynalarından 
farkettiklerini görebiliyordum. Önce şöyle bir bakış, sonra hızımızı görünce az sonra arkadan 
bindirileceklerini anlayıp telaş. Kimi bize yol açmak için hızlanıyor, kimi geçmemiz için iyice yana 
çekiliyordu. Bazıları da arkadan çarpılmayı önlemek için ilk çıkıştan kendilerini otoyoldan dışarı 
atacaklardı. 
Raymond'un yüzü çok sakindi. Gözbebeklerinin bir iğnebaşı kadar küçüldüğünü görebiliyordum 
ama bunun dışında eroin almış olduğu belli değildi. Belki de bu işi çok hesaplı yaptığı için 
damarları uyuşturucuyla dolu bile olsa normal hareket edebiliyordu. Park etmiş bir otomobile 
sürtündü, dokunmanın şiddetinden araç karşıdan gelen trafiğin önüne savrulunca kendimi 
tutamayarak bağırdım. Raymond otomobili düzeltti. Çığlığımı duyup duymadığı belli değildi. Böyle 
yüksek stres anında Raymond'un semptomlarını gösterdiğimi farketmemiş değildim. Belki de onun 
sinir yapısında onun da bir parçası hep hayali hızlı kovalamacalara ve çarpışmalara tepki 
gösteriyor, kendini ani hareketler ve dehşet ve şaşkınlık çığlıklarıyla ölümden kılpayı kurtarıyordu. 
Sağa dönüp rampadan kuzeye giden 405 nolu otoyola çıktık. Bibianna'nın orada olacağını 
nereden bildiğini bilemeyeceğim ama otoyol trafiğine çıktığımız anda siyah Cadillac'ın ilerimizde 
olduğunu gördüm. Cumartesi gecesi geç saatlerde olduğumuzdan trafik yoğun değildi. Bibianna 
herhalde kurtulduğunu düşünüyor, Raymond'un yalnızca sekiz araba geride olduğunu aklına bile 
getirmiyordu. Raymond tabancayı yine bacaklarının arasına soktu, telefonu alıp başparmağıyla 
numarayı tuşladı. Chopper'e konuşup nerede olduğumuzu bildirdi. Otomobilin yolunu nerede 
keseceklerini konuştular. 
Rosecrans'taki rampayı geçmiştik ki, yanımızdaki arabadan gelen korna sesini duydum. Yan 
şeride baktım. Araba lacivert bir Chevrolet'ti. Chopper sürüyordu. Raymond Cadillac'ı gösterdi, 
sonra işaret parmağını boğazından geçirdi. Chopper gülerek başparmağını kaldırdı. Raymond 
ayağını gazdan çekip normal hıza düştü, Chevrolet bizim şeride geçerek hızlandı, Bibianna'yı son 
gördüğümde Chevrolet kendisine yetişmek üzereydi. Plakasını gördüm. Ensemden bir ürperme 
bütün sırtıma yayıldı birden. Plaka PARNELL'di. Raymond ölümünden bu yana Parnell'in 
otomobiline sahipti ve herhalde onu kaza işlerinde kullanıyordu. 
Raymond güneye inen şeritte bir polis devriyesi gördü Memurun Ford'a bakışına bakılırsa biri hız 
yaptığını polise bildirmiş olmalıydı. Raymond iki şerit sağa geçerek ilk çıkışta otoyoldan çıktı. Polis 
bir yerden dönüp arkamıza takılmak istese bile artık bizi bulamazdı. Karanlık bir sokak bularak 
arabayı kaldırım kenarına çekti, motoru kapattı, derin bir soluk aldı. 
Ben korkudan, rahatlamadan, Bibianna'nın hiç görmediğim annesinin kanlı kaderinden ve 
Bibianna'nın akıbetinden titremeye başlamıştım. Beyninde bir kurşunla otoparkta yatan Parnell'i 
düşündüm. Ellerimi dizlerimin arasına sıkıştırdım; dişlerim çatırdıyor, soluğum kesik kesik 
çıkıyordu. 
Raymond şaşkın şaşkın bakıyordu bana. "Senin neyin var?" 
"Kes sesini, Raymond. Seninle konuşmak istemiyorum," 
"Ben bir şey yapmadım ki. Ne yaptım, ha?" 
"Sen bir şey yapmadın, öyle mi? Đnanamıyoruum..." 
"Karı otomobilimi çaldı, ben de onu kovaladım. Ne bekliyordun yani?" 
"Sen delisin." 
"Ben mi deliyim? Neden? O orospunun bana oyun oynamasına engel oldum diye mi?" 
"Ne olacak şimdi?" 
"Bilmem." 
Bu davranışına sinirlenerek doğruldum. "Aptal rolü oynamana gerek yok, Raymond. Chopper ona 
ne yapacak?" 



"Ne bileyim ben? Falcı mıyım yani? Merak etme. Seninle bir ilgisi yok bunun." 
"Ya annesi?" 
"Sana ne? Sanki suç benimmiş gibi davranmaktan vaz geç." 
Şaşkın şaşkın yüzüne baktım. "Kimin suçu peki?" 
"Bibianna'nın" dedi sanki çok belli bir şeymiş gibi. 
"Neden? Kadının yüzünü parçalayan sendin." 
"Kimi, Gina'yı mı? Yaşıyor, değil mi? Chago için aynı şeyi Đzleyemezsin ama. Kardeşim öldü, bunu 
kim yaptı dersin?" 
"Bibianna değil" dedim. 
"Ben de aynı görüşteyim. Bibianna bir şey yapmadı. Marn o, değil mi? Kardeşim gibi. Göze göz. 
Đncil'de yazdığı gibi. Jütün iş bu kadar işte. O orospuyu öldürebilirdim ama öldürmedim, değil mi? 
Neden, biliyor musun? iyi bir insan olduğum için. Kimse bunu düşünmüyor. Bibianna'nın benimle 
dalga geçemeyeceğini öğrenmesi gerek. Bunu sana söylemiştim. Ben bu Sen hoşlanıyor muyum 
sanıyorsun? Đlk başta dediğimi yapsaydı şimdi burada olmazdık." 
"Nerede yani?" 
"Dalga geçmeyi bırak da ciddi ol. Benimle evlenmeliydi. Ben aptal değilim. Neler olup bittiğini 
bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar sabır gösterdim. Ve bu senin için de geçerli, anladın mı?" 
Ne diyeceğimi bilemeyerek yüzüne bakakaldım. Dünya görüşü o kadar çarpıktı ki, mantıklı bir 
konuşma yapmak mümkün değildi. Kendini gerçekten masum görüyordu, davranışı için adisinden 
başka herkesin suçlu olduğu bir durumun kurbanıydı. Ve tanıdığım bütün diğer "kurbanlar" gibi o 
da başka insanlara saldırmak için bu tek savunmasının haklılığına inanıyordu. 
Raymond telefonu alıp bir numara tuşladı. "Luis. Raymond ben. Üstüne bir şeyler giy, seni almaya 
geliyoruz." Saatine baktı. "On dakika sonra. Köpeği de getir." 
Raymond motoru çalıştırarak otomobili hareket ettirdi, soldan bir dönüş yaparak anayollardan 
birine girdi, yine güney yollandık. Camdan dışarı baktım. Raymond şimdi saatte 100 mille 
gidiyordu. Sepulvada'nın havaalanına yakın bir yerindeydik. Pek öyle matah bir mahalle değildi 
ama polise telefon ede bilene kadar emniyette olacağımı sanıyordum. Kapıyı açtım. Raymond 
gaza bastı. 
"Lütfen durdur otomobili, ineceğim." Tabancayı alıp bana doğrulttu. "Kapıyı kapat." 
Denileni yaptım. Dikkatini yine yola verdi. Sokak lambalarının ışığında profilini inceledim: Yaptığı 
duştan hâlâ ıslak saçlar, kıvırcık bukleler, kara gözler, uzun kirpikler, çenesindeki gamze. Çıplak 
göğüslü, çıplak ayaklıydı, teni çok soluk renkteydi. Kollarının iç tarafında iğne izleri vardı. 
Tahminime göre aldığı uyuşturucunun etkisi azalmaya başlamıştı. Tikleri yine başlamıştı. Sinir 
sistemindeki esrarengiz bağlantılar sanki elektrik veriliyormuş gibi bir dizi tepkiye yol açıyordu. 
Ağzı açıldı, boynunu sağa savurdu. Doktor insanın dizine vurduğunda nasıl olursa onun da vücudu 
bastırılamayan bir refleksle kasılıyordu. Raymond görünmeyen lastik çekiçlerin günün her saatinde 
inen darbeleri altında gibiydi. Tabanca tutan eli yanlış tarafa kasılırsa delik deşik olacaktım. Benim 
adrenalin stokum da en azına inmişti. 
"Raymond, Tanrı aşkına, yalnızca evime gitmek istiyorum" dedim bıkkın bir sesle. 
"Seni burada bırakamam. Çok tehlikelidir. Bir blok öteye bile gidemezsin." 
Kaygısının saçmalığına kahkahalarla gülmek geldi içimden. Tabancasını bana çevirmişti, gerekirse 
beni öldürmeye hazırdı ama tehlikeli bir mahallede beni sokağa bırakmak istemiyordu. Raymond 
telefonda bir numara daha tuşladı. Tam işadamı gibi davranıyordu. 
Öteki uçtan biri telefonu açtı. 
"Bana bakın, bir sorunum var" dedi Raymond. "Biri otomobilimi çaldı az önce..." 
Onun polise kayıp Cadillac'ının özelliklerini bildirmesini bekledim. Konuşmasından anlaşıldığı 
kadarıyla 77. Sokak karakolca giderek bir kayıp araç formu doldurması gerekecekti. Ancak yine de 
Bay Namuslu Yurttaş gibi davranıyor, asayiş güçlerini kendisine yardıma çağırıyordu. Sonra 
telefonu kapadı ve hiç konuşmadan Luis'in evine gittik. 
Otomobili kaldırım kenarına çeken Raymond kornaya bastı. Luis az sonra yanında Perro olduğu 
halde çıkageldi. Raymond el frenini çekerek indi. "Sen sür" dedi Luis'e. 
Luis köpeği ön koltuğa, ikimizin arasına sokarak direksiyona geçti. 
"Nereye gidiyoruz?" 
"Karakola." 



Luis arabayı hareket ettirdi. Perro bana yaslanarak pis kokulu soluğunu yüzüme üflemeye başladı. 
Onun başını çıkarıp yanağını rüzgâra vermek için pencere yanını tercih ettiğini anladım. 
Luis dikiz aynasından merakla Raymond'u gözetliyordu. "Neler oluyor?" 
"Bibianna Cadillac'ı çaldı. Bildirmemiz gerek." 
"Bibianna Cadillac'ı mı çaldı?" 
"Evet, aklına gelir miydi hiç? Ona yaptığım onca şeyden sonra? Chopper'e telefon ederek arkasına 
saldım. O tür pislikle vaktim yoktur. Neden söz ettiğimi biliyorsun herhalde?" 
Luis bir yanıt vermedi. Benden yana baktığını gördüm ama ben ne diyebilirdim ki? 
77. Sokak Karakolu'na vardık. Luis sokağa park edip indi, ışını arka camdan içeri uzattı. Raymond 
çalınan Cadillac hakkında talimatını verdi. "Ya ruhsat?" diye sordu Luis. 
"Araçta." 
"Telefon numaranı vereyim mi?" 
"Vermezsen bulduklarında bana nasıl haber verecek ki?" 
"Ha." 
"Öyle" dedi Raymond. 
Luis gitti. 
"Herif beyinsizin teki" dedi Raymond kendi kendine. Koltuğuma arkadan bir tekme savurdu. 
"Tabancam hâlâ üzerine çevrili" dedi. "Bibianna'nın kaçmasına yardım ettiğini unutmadım." 
Perro'nun ağırlığıyla kapıya yaslanmış olarak bekledim Bir polisin otomobilin yanından geçeceğini 
ve imdat diye bağıracağımı umuyordum. Ekip arabaları yanımızdan geçti ama hiçbiri duraklamadı. 
On beş metre ilerdeki karakola öylece baktım ben de. 
Luis döndü, konuşmadan otomobile bindi. Dikiz aynasına şöyle bir baktı. Dönüp ben de baktım ve 
Raymond'un uyuyakalmış olduğunu çok geç farkettim. 
Eve gelince Luis, Raymond'un yukarı çıkmasına yardım etti. Ben en öndeydim, köpek de en 
arkada. Eve girince Luis kapıyı açtı. Dışardaki ışık bir an Raymond'un sırtına düşünce sırtının yara 
izleriyle çizili olduğunu gördüm. Eski kesikler kapanmış ama izleri kalmıştı, izlerin belirli aralarda 
olması bunun metodik bir biçimde yapıldığını gösteriyordu. 
Eve girince ilk iş olarak oturma odasında bıraktığım el çantamı arandım. Çanta yerde, koltuğun 
altındaydı. Raymond'la boğuşma sırasında oraya kaymıştı ve ağzı açıktı. Luis Raymond'un 
tabancasıyla beni kanapeye yöneltti. Gidip oturdum. O açıdan SIG-Sauer'in kabzası görünüyordu. 
Zorla bakışlarını başka yana çevirdim. Luis'in tabancayı göreceği korkusuyla almak için 
uzanamıyordum. Raymond yatmaya gitti. 
O gece kanapede uyumak zorunda kaldım. Perro da kanapenin önüne yerleşti, Luis de elinde 
Raymond'un tabancasıyla beni beklerken iskemle üzerinde kestirdi. Loş odada zaman zaman 
gözgöze geliyorduk. Kara gözlerinde herhangi bir duygudan eser yoktu. Yeni bir kadına yönelmiş 
bir sevgilinin bakışıydı bunlar. Paylaşmış olduğunuz anlar düşmanlık ve kayıtsızlık tabakaları 
altında gömülüp kalmıştı. 
Saat sekizde sokak kapısının vurulmasıyla uyandım. Perro deliler gibi havlamaya başladı. 
Ayaklarımı yere indirip refleks bir hareketle kapıya yöneldim. Luis benden önce davrandı. Köpeği 
kayışından tuttu. Kapıyı açınca siyah elbiseli Dawna'yı gördüm. Bir bu eksikti. Dolan'la Santos, 
"Sen hiç merak etme, biz Dawna'yı senden uzak tutarız" demişlerdi oysa. Raymond gömleğini 
giyerek oda kapısı önünde göründü. Ayaklan çıplaktı, bağında hâlâ dünkü buruşuk pantolon vardı. 
"Ne oluyor?" diye sordu. 
"Dawna geldi" dedi Luis. 
Raymond kapıya doğru yürürken ben koltuğun altından çantamı aldım, kapadım. 
Luis bana döndü. "Otur yerine." 
"Oturuyorum." Đskemleye oturdum ve Dawna ile Raymond birbirlerini selamlarken canım 
sıkılıyormuş gibi davrandım. Kadının yüzü bozulmuştu Raymond'u görünce. Raymond onu 
kucakladı. Hele bir beni görsündü bakalım. Tek avuntum imdi koltuğun hemen yanında, elimin 
dibinde duran çantamdı. Pis mutfağa geçmiş, tezgâha dayanıp bir sigara sarmaya koyulmuştu. 
Pazar sabahı erkenden başlamıştı esrara. Bir bu eksikti. Dawna hâlâ Raymond'un mendiline 
ağlayarak kanapeye oturdu. 
Yüzü pudradan bembeyaz, dudakları kıpkırmızıydı. Saçını kâğıt beyazına boyanmış ve sanki kâğıt 
katlanmış da makasla kesilmiş gibi yer yer diken gibi yükseliyordu. Sonuç albino bir torozu 
andırıyordu. Tayyörünün ceketinin açık olan önünden göğsünde bantla tutturulmuş kalın bir 



gazlıbez görülüyordu. Kadın pek parlak görünmüyordu, tahminim yarası kendisini epey sarsmış 
olmalıydı. Perro ise yere uzanmış Dawna'nın bacağının lezzetli kısmını incelemekteydi. Kadına 
korkuyla baktım. Kendini toparladığında beni görecekti. CF bürosundaki karşılaşmamız,dan beni 
hatırlıyor olabilirdi. Ama elimden ne gelirdi ki? 
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Herhangi bir yalanın en güç yanı eğer masum olsaydınız nasıl davranacağınızı bilmektir. Dawna 
Maldonado'yu hiç tanımıyormuşum gibi davranamazdım. Chago'nun öldürüldüğü o Salı gecesi 
ikimiz de oradaydık. Ona dostummuş gibi mi davranacaktım, düşmanımmış gibi mi? Şimdiki halde 
en iyisi susmak ve işi oluruna bırakmaktı. Kaçmak mümkün olmadığından çantamı kolumun altına 
sıkıştırıp mutfak masasının başına geçtim. Çantayı iskemlemin bacağının yanına koydum, 
Bibianna'nın iskambil destesini alıp karıştırdım. 
Raymond ile Dawna artık o geceki çatışma konusuna gelmişlerdi. Dawna beni işte tam o sırada 
farketti. "Onun burada ne işi var?" diye sordu. 
Raymond kadının tepkisi karşısında şaşırmış gibiydi. "Ha, kusura bakma" dedi. "Hannah bu. 
Bibianna'nın arkadaşı." 
Dawna'nın gözleri çevresi kara buz mavisiydi. "Neden ona sormuyorsun? O gece onlarla 
birlikteydi." 
"O mu?" 
"Ben telefonda konuşup döndüğümde lokantada, onlarla aynı masada oturuyordu."' 
Raymond iyice şaşırmış görünüyordu. "Hannah'dan mı öz ediyorsun?" 
"Öyle dedim ya, Raymond." 
Raymond bana döndü. "Ben Bibianna ile nezarethanede tanıştığını sanıyordum" dedi. "Bana 
hücre arkadaşı olduğunuzu söylemiştin." 
Önemsiz bir konuymuş gibi kâğıtları dizmeye devam ettim. Birincisinin yüzü yukarda olmak üzere 
yedi sıra, sonra altı tane, "Ben öyle bir şey söylemedim. Birlikte nezarethaneye atıldık, ama ondan 
önce onunla bir barda tanışmıştım. Bunu sana söylediğini sanıyordum, yoksa ben söylerdim." 
Sonra bir sıra daha. Kendi kendime gayet sakin fal açıyordum. Luis dikkati kendine çekmemeye 
dikkat ederek konuşmalara kulak misafiri oluyordu. 
"Bibianna ve Jimmy Tate'le orada ne bok yiyordun?" 
Sonunda herhalde Dawna'nın tarifinden Tate olduğunu anlamıştı. "Bir şey yapmıyordum. O ikisi 
geldiklerinde bir lokma yemek için oraya geçmiştik." 
"Bibianna Jimmy Tate'le miydi?" 
Dawna, "Senin neyin var, Raymond?" diye söylendi, "Papağan gibisin." Gözümün ucuyla kadının 
ne kadar keyiflendiğini görebiliyordum. Ailesinde herhalde bütün küçükler hakkında muhbirlik 
yaparak kendi önemliliğini arttırdı. 
Raymond ona bakmadan bana döndü. "Nasıl oluyor da bana Bibianna'nın o gece onunla olduğunu 
söylemedin, ha?" 
"Jimmy Tate benimleydi. Bibianna'ya barda rastladık ve bir şeyler yemek için bize katılmasını teklif 
ettik. Ne var bunda?" 
"Đnanmıyorum." 
Kâğıtları dağıtmayı bıraktım. "Bana inanmıyor musun?" 
"Yalan söylediğini sanıyorum." 
"Bir dakika, Raymond. Seninle tanışalı yalnızca beş gün oldu. Nasıl oluyor da davranışlarım için 
sana hesap vermek zorunda oluyorum, ha?" 
Raymond'un gözleri parlıyordu, sesi hoşuma gitmeyecek kadar yumuşaktı. "Dawna kardeşimi 
Tate'in öldürdüğünü söylüyor. Bunu biliyor muydun?" 
Biliyordum elbette. Ağzımın neden aniden kuruduğunu merak ederek yanıt vermedim. Uygun bir 
yanıt düşünemiyordum ve ilk kez olarak aklıma bir yalan gelmemişti. 
"Söyle" dedi. "Kardeşimi Tate mi öldürdü?" 
Şimdiden belirli bir hareket yolu benimsemeden olasılıkları düşündüm. "Bilmiyordum" dedim. "Ateş 
başladığında ben kendimi yere atmıştım." 
"Tate'i tabancayla görmedin mi?" 
"Tate'in tabancası olduğunu biliyordum ama bakmadığım için ne yaptığını görmedim." 
"Ya Chago? Onun vurulduğunu biliyordun. Bunu kimin yaptığını düşündün?" 



"Hiçbir fikrim yok. Neler olup bittiğini anlayamamıştım. Bildiğim tek şey Tate ile Bibianna'ya 
rastlamamız, komşu lokantaya yemeğe gittiğimiz. Sonra iki kişi gelip silah zoruyla Bibianna'yı 
kaçırmaya kalkıştılar. Ateş başladı, polisler geldi. Bibianna ile beni nezarethaneye attılar..." 
Chago'nun vurulduğu anda Dawna'nın ortadan kaybolduğunu bildiğim için bu noktada biraz daha 
güvencede olduğumu biliyordum. Ondan sonra neler olduğunu bilmediği varsayımına 
dayanıyordum. Aslında onun beni daha önce California Fidelity bürosunda gördüğünü hatırlaması 
olasılığı beni daha çok huzursuzlandırmaktaydı. 
Dawna kaşlarını çatmış, yüzüme dikkatle bakmaktaydı. Sis perdesi her an aralanabilirdi. "Sana 
palavra atıyor, Raymond." 
"Bu işi bana bırak." Raymond bir sigara yaktı, ilk nefesini çekerken dikkatle yüzümü inceledi. 
Telefon çaldı. Dördümüz de dönüp baktık. Luis gidip telefonu açtı. "Alo?" Bir süre dinledi, sonra 
eliyle ağızlığı örttü. "Polis otomobili bulduklarını söylüyor." 
Raymond telefonu aldı. "Alo?.. Evet, benim... Yaralı var mı? Sahi mi? Evet... Nerede şimdi? 
Tamam, orasını biliyorum... Öyle mi? Bu çok kötü işte." 
Raymond telefonu kapatıp Luis'e baktı. "Bibianna Topango kanyonunda kaza geçirmiş.. Chopper 
Cadillac'ı yardan aşağı itmiş anladığım kadarıyla." 
"Deme!" 
Kalbim boğazıma çıkmış gibiydi. "Bibianna'ya ne olmuş? Yaralı mı?" 
Raymond önemsiz bir şeymiş gibi elini salladı. "Merak etme. St. John'a kaldırmışlar. Ceketini al, 
yavrum. Đşimiz var." Luis'e bakıp sırıttı. "Bu çok esaslı oldu. Cadillac hurdaya dönüşmüş. En az iki 
bin beş yüz dolar aldık demektir." Yüzümü farketti. "Ne bakıyorsun öyle? Gayet yasal bir sigorta 
tazminatı talep etmeye hakkım var." 
"Ben ne olacağım?" diye sordu Dawna. 
"Đstersen bizimle gelirsin, istersen yatıp uyuyabilirsin. Çok yorgun görünüyorsun. Bir saat sonra 
geleceğiz, sonra cenaze evine gideriz." 
Kadın bir an kararsız kaldı. "Peki, siz gidin. Ben de bir dinleneyim." 
Raymond trafik koşullarına göre otomobili fazla sert kullanıyordu. Ben ön koltukta, onunla Luis 
arasındaydım. Bir elimle ön tarafa tutunuyor, Raymond'un her işaretsiz şerit değiştirişinde, ya da 
Ford'u birinin arka tamponuna bir karış yaklaştırıp, sonra aniden sollayışında kendimi tutamayarak 
hafifçe bağırıyordum. Raymond'un yüzü kasılmıştı, tikleri durmak bilmiyordu ve yaşamında her şey 
başkasının suçuydu. Luis bile tepki göstermeye başlamış, Raymond'un kılpayı kurtuluşlarından 
birinde, "Aman Tanrım" demişti. 
Đkisi sanki aralarında boşluk varmış gibi konuşuyorlardı. 
"Raymond, "Aptal karı 101'den Topanga'da çıkmış olmalı" dedi. Đnsan ne kadar da beyinsiz 
olabiliyor. Issızlığın ortası orası. O yolu bilir misin?" 
"Berbattır orası" dedi Luis. 
"Hem de nasıl. Dimdik dağlar. Sağda solda uçurumlar. Kalabalık yerlerde kalıp bir polis bulmalıydı. 
O gittiği yerde yardım bulamazdı ki. Chopper'e kalan o keskin virajlardan birini beklemekti. Sonra 
da, gümm!" Raymond yüzünü buruşturdu. "Polis Cadillac'ın arkasına vurup takılı kaldığını söyledi." 
Raymond eliyle dalma hareketi yaptı. Yüzüne baktım. "O da mı uçmuş?" 
Raymond sanki birden Đngilizce konuşmaya başlamışım gibi yüzüme baktı. "Neden söz ettiğimizi 
sanıyordun. Chopper ölmüş ve karı da ölmek üzere. Çok iyi de olmuş. Anlamamış tınıydın? 
Bibianna yoğun bakımda." 
"Hayır" dedim. 
"Sana ne bundan? O da benim suçum? Bibianna otomobilimi çaldı, haşat etti ve suçlusu ben 
miyim yani?" 
"Tanrı aşkına, Raymond. Artık sorumluluğunu al. Bütün bunlar senin yüzünden oldu ve sen de 
bunu çok iyi biliyorsun." 
"Talihini fazla zorlama, orospu. Ben bir şey yapmadım!" Raymond otomobili taş gibi bir sessizlik 
içinde sürerken yüzü karardı. Korkunun göğüs kafesime girdiğini, mideme bastırdığını 
hissediyordum. 
405 nolu otoyoldan Santa Monica otoyoluna geçtik . Clovefıeld çıkışından sağa döndük. Bundan 
yıllar önce St. John'a bir kere gitmiştim ve hatırladığım kadarıyla Santa Monica Bulvarı ile Willshire 
Caddesi arasında 21 ya da 22. Sokak'taydı. Saat on buçuk olmuştu, Hastaneler yoğun bakım 



ziyaretleri konusunda çok ciddiydiler ama Raymond'un yolunu bulup içeri girebileceğinden kuşkum 
yoktu. 
Raymond Hasta Đstihbarat masasından Yoğun Bakım Ünitesinin yerini öğrendi. Ben Bibianna'yı 
getirdikleri zaman şuurunun yerinde olduğunu düşünerek kendimi avutuyordum, aksi takdirde polis 
kimliğini bilemezdi. Bildiğim kadarıyla yanında kimlik taşımazdı. 
Arkamdan bir konuşma kulağıma çalındı. Bir kadın şöyle diyordu:"... ben de şeriflik bürosundaki o 
karıya, 'Bu seni ilgilendirmez' dedim. 'Herhangi bir suçla itham edilmiyorsa neden Şartlı tahliye 
memuruyla konuşuyorsun ki? Bu onun haklarına tecavüz falan değil midir?...'" 
Beynimde iki tel birleşti, devre kapandı. Dr. Howard’ın kızının kim olduğunu bulmuştum. 
Fotoğraftaki gelin. Bibianna'nın adresini bulmaya çalışırken Santa Teresa Şeriflik Bürosu'nda bana 
o kadar güçlük çıkaran sivil memurdu. Bir an önce bir telefon bulmalıydım. Dolan bir sızıntı 
olduğunu düşünmekte haklıydı! 
Raymond bizi asansöre götürdü, ikinci kata çıktık. Kapılar açılınca sağa döndük. Yeni doğurmuş 
bir kadının sırtında sabahlığı ayağında terlikleriyle kısa adımlara duvara tutunarak yürüdüğü 
doğum koğuşundan geçtik. Raymond bakışlarını yalnızca ilerde ve ortada tutarak gayet terbiyeli 
yürüyordu, Luis'in bakışlarının ise odalara kaydığını görebiliyordum. Dayanamayıp ben de baktım 
ama fazla bir şey göremedim. Havada şimdiden öğle yemeği kokusu vardı.. 
Güney-2 adı verilen kanatta Yoğun Bakım, Koroner Bakım ve Kalp Ameliyatları birimleri vardı. 
Kapı üzerinde YALNIZCA YETKĐLĐLER GĐREBĐLĐR yazıyordu ve duvara asılı bir de telefon vardı, 
Anlaşıldığı kadarıyla içeri telefon edip izin almak gerekiyordu. Yandaki bekleme odasında dört 
kadın oturmuş, dergilere bakmaktaydılar. Bir kumbaralı telefon ve bir televizyon gördüm. Koridorda 
soğuk su çeşmesi ve bebek Đsa’yı kucağında taşıyan bir aziz heykeli vardı. 
Luis bej renkli deri kaplı bir sıraya oturdu. Elinde tombul bir tüp kanla bir laboratuar teknisyeni 
geçti. Luis kalkıp duvara yürüdü, ziyaret saatleri hakkındaki üç satır yazıyı uzun uzun okudu, Đkisini 
ilk kez maçoluklarıyla çözümleyemeyecekleri bir durumda görüyordum. 
Luis gibi Raymond'un da hastalıkla huzursuz olan insanlardan olduğu anlaşılıyordu. Sakinleşmiş, 
çevresine saygılı biri olmuştu. Tikler başlamıştı. Yanından geçen hastane personeli bir bakışta 
hastalığını teşhis ederlermiş gibi görünüyorlar ve önemsemeden yürüyüp gidiyorlardı. Raymond'un 
tavırlarından çocukluğunda hastanede yatmış olduğu izlenimini edindim. Tikleri gözle 
görünmeyecek kadar ağırlaştı, bundan sonra ne yapacağını düşünerek ellerini ceplerine soktu. 
Tam telefonu kaldırmıştı ki, çifte kapılar açıldı ve bir hastabakıcı göründü. Otuz beş yaşlarında, 
beyaz pantolonlu, kalın tabanlı beyaz ayakkabılı kızıl saçlı bir kadındı. "Ne istemiştiniz?" 
"Şey., dün gece nişanlım getirilmiş. Bir otomobil kazası geçirmiş. Polis burada olduğunu söyledi. 
Soyadı Diaz... Acaba... onu görebilir miydim?" 
Kadın hoş bir tavırla gülümsedi. "Bir dakika, bakayım." Bekleme odasına gitti, başını kapıdan 
uzatıp ziyaretçilerden birine işaret etti. Kadın dergisini bırakıp hastabakıcının ardından camlı 
kapıların ötesine geçti. Aralıktan baktıysam da, yalnızca koridorun devamını ve ta uçta da 
monitörlerle dolu bir oda gördüm. Hasta pek belli olmuyordu ve onun Bibianna olup olmadığını 
anlamak imkansızdı. 
Luis ağırlığını bir ayağından diğerine aktarıyor, parmaklarını şaklatıyordu. Sonunda, "Buradan 
nefret ediyorum" dedi. "Ben aşağı lobiye iniyorum. Çıkarken beni oradan alırsınız. Belki de bir 
kafeterya falan bulur bir şeyler yerim." 
"Git" dedi Raymond. 
Luis kollarını kavuşturdu. "Sana kahve falan bir şey getireyim mi?" 
"Buradan çek git, Luis. Hiçbir şey istemiyorum." 
"Belki az sonra dönerim." Luis bana baktı, sonra Raymond'nun bir itirazı olup olmayacağını 
görmek için bir iki adım geriledi. Raymond da kaçmak için fırsat kolluyor gibiydi. Luis dönüp 
asansörlere doğru uzaklaştı. 
O gözden kaybolur kaybolmaz Raymond'un koluna dokundum. "Ben tuvaleti arayacağım, tamam 
mı?" 
Hastabakıcı döndü. "Birkaç dakika daha. Nörolog az önce çıkmış, ama henüz hastanede sanırım. 
Kendisini anons ettirmemi ister miydiniz?" 
"Şey, evet. Bunu yapabilir misiniz?" 
"Elbette." Bekleme odasını gösterdi, "isterseniz içerde oturabilirsiniz." 
"Đyileşecek mi?" 



"Ben bilemem" dedi hastabakıcı. "Dr. Cherbak gelir gelmez durumunu size anlatır, Adınız?" 
"Raymond. Burada beklerim. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum..." 
"Eğer kahve isterseniz, içerde bir otomat var." 
"Tuvalet ne tarafta acaba?" diye sordum. Tanrım, bu heriflerden kurtulabilmek için daha çok 
hayalgücü gerektiren bir mazeret bulamaz mıydım? 
Hastabakıcı koridoru işaret etti. "Birinci kapı." 
Raymond'la bekleme odasına girdim. O oturur oturmaz, "Hemen gelirim" dedim. 
Raymond artık o kadar huzursuzdu ki, bana dikkat bile etmedi. Ben koşmamak için kendimi güç 
tutarak odadan çıktım. Tuvaleti geçip yoluma devam ettim. Yalnız kalabileceğim ve telefonu olan 
bir yer arıyordum. 
Güney-iki yerlerde ve duvar renklerinde bir farklılık olmamaksızın Merkez-2'ye dönüşmüştü. 
Duvarlardaki Doğum, Yeni Doğmuş Bebekler Bakım Odası ve Babalar Bekleme Odası tabelalarına 
bakılırsa ölümden doğuma geçmiştim. Ben bir elimle çantadaki tabancayı iterek bozukluk 
araştırırken bir yandan da paralı telefonlu bir oda aranıyordum. Saniyeler geçtikçe paniğim de 
artmaktaydı. Dolan'a gerekli bilgileri iletir iletmez oradan çıkacaktım. 
Zenci bir hemşire "Personel Dinlenme Odası" yazılı bir kapıdan çıkarken az daha bana çarpıyordu. 
Üzerinde sırttan bağlı ayak bileklerine kadar inen beyaz bir önlük, kafasında da yeşil bir kambur 
gibi geriye itilmiş bir maske vardı. Kırk kırk beş yaşlarında, ince vücutlu, kara gözlü ve kırışıksız 
yüzlü bir kadındı. 
"Size yardımcı olabilir miyim?" diye sordu. "Olabileceğinizi umarım" dedim, "Bakın, size durumumu 
anlatacağım ve bana inanmanız gerekecek. Ben Santa Teresa'lı bir özel detektifim. Bir sigorta 
dolandırıcılığı olayı üzerinde çalışıyorum ve yanımda her an beni aramaya çıkacak bir haydut var. 
Santa Teresa Emniyeti'nden Teğmen Dolanla konuşmam gerek. Kullanabileceğim bir telefonunuz 
var mı? Uzun sürmeyeceğine ve benim hayatımı kurtaracağına yemin ederim." 
Kadın aldığı bilgiyi değerlendiren biri gibi baktı yüzüme. Sesimin tonunda gerçeği söylemekte 
olduğumu belirten bir şey olmalıydı. Çünkü görünüşümde öyle bir şey olmadığı kesindi. Bir kere 
olsun doğru konuşuyordum ve vücudumun bütün hücrelerini dürüstlüğümü iletmek için 
kullanıyordum. Kadın beni dinledi. Anlattığım hikâyenin uydurulamayacak kadar inanılmaz olmuş 
olması da mümkündü. Tek kelime söylemeden tezgâhın ardındaki masanın üstündeki telefonu 
gösterdi. 
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Hastane santralından ihbarlı olarak Dolan'ı bana verdiği numaradan arattım. Bağlantının 
yapılmasını beklerken tabelada asılı kâğıtlara göz gezdirdim: Çoğunluğu tıbbi karikatürler, 
başlayacak ders saatleri ve yakınlardaki fast food lokantalarının ilanlarıydı. Açlıktan ölüyordum. 
Dolan'ın sesini duyunca gözlerimi kapattım, elimi göğsüme bastırdım. "Teğmen Dolan, ben Kinsey 
Millhone. St. Johns Hastanesi'nden arıyorum ve fazla vaktim yok." 
"Neler oluyor?" . 
Vereceğim bilgileri bir düzene sokmaya çalışarak konuşmaya başladım. "Birincisi, Bibianna Diaz 
burada yoğun bakımda, Dün gece uçurumdan aşağı..." 
"Duydum" dedi Dolan. "O olayı biliyor musun?" 
"Haber geldiği anda Santos'un adamlarından biri beni aradı. Hastaneye Raymond'a saygılı 
davranılması ama kadının yanına yaklaştırılmaması talimatı verildi. Ne yapmaları gerektiğini 
biliyorlar." 
"Eh, Tanrı'ya şükürler olsun" dedim. Olup bitenleri Buddy Tamirhanesini, Ortopedist Dr. Howard'ı 
ve kızının fotoğrafını kısaca anlattım. Kadının evlilik soyadını bilmiyordum ama iyi bir tarifini 
verebilmiştim. Şeriflik bürosunda çalıştığına göre babasına bilgi aktarabilirdi ve bunlar da doğruca 
Raymond'a ulaşırdı. Bibianna Santa Teresa'da tutuklandığı an Raymond onun nerede olduğunu 
öğrenirdi. Birden aklıma bir şey geldi. "Teğmenim, Parnell'in öldürüldüğü silah hakkında bir bildiğin 
var mı? Raymond'un otuz kalibrelik bir Mauser'i var. Konsolunun çekmecesinde gördüm." 
"Parnell'i unut ve bana bir iyilikte bulun" dedi Dolan. "Telefonu kapayıp bir an önce oradan 
uzaklaşmanı istiyorum." 
"Neden?" 
"Tate herhalde oralardadır, Hastane dün gece kendisine haber verince yola çıktı. Raymond onu 
orada görürse mutlaka bir çatışma çıkacaktır." 
"Tüh!" 



Arkamdan bir kadın doktor üzerinde ameliyat önlüğü olduğu halde içeri girdi. Başındaki başlığı 
çıkartıp saçlarını savurdu. Yorgun bir halde karşıma oturdu. Telefonu mu yoksa iskemleyi mi 
istediğini anlayamamıştım. 
Dolan, "Sana yardım edecek biri var orada" diyordu. "Bir dakika, telefon çalıyor..,." 
Raymond'un önümden geçerek asansörlere doğru yürüdüğünü gördüm. Beni arıyor olmalıydı. 
Dolan'ı bekleyemezdim. Telefonu kapadım. Beyin hücrelerim bir an önce kaçıp gitmemi 
söylüyordu ama Jimmy Tate'i desteksiz bırakıp gidemezdim. Hemşire odasından çıkarak 
Raymond'un arkasında yürüdüm. 
Omzuna dokunarak, "Nereye?" diye sordum. 
Dönüp aksi bir tavırla bana baktı. "Neredeydin? Seni arıyordum?" 
"Yeni doğmuş bebekleri görmeye gittim." 
"Neden?" 
"Bebekleri çok severim. Günün birinde ben de bir çocuk sahibi olmak isterim. Öyle küçücük, 
buruşuk yüzler... tıpkı civcivler gibi..." 
"Biz buraya bunun için gelmedik." Açıklamam kendisini sakinleştirmiş gibiydi. Kolumu tutup yoğun 
bakıma doğru yürümeye başladı. 
"Neden gidip bir kahve içmiyoruz" dedim. 
"Đstemez. Zaten yeteri kadar sinirliyim." 
Yoğun Bakım bekleme odasına girdik, Raymond yine oturdu. Bir dergi alıp dalgın dalgın 
karıştırmaya başladı. Öteki uçta oturan iki kadın tiklerini merak ederek yüzünden gözlerini 
ayırmıyorlardı. 
Raymond başını kaldırdı, baktıklarını gördü ve kadınlar başlarını çevirinceye kadar gözlerinin içine 
baktı, "Đnsanların bana öyle bakmalarından nefret ediyorum" dedi. "Benim bunları yapmaktan 
hoşlandığımı mı sanıyorlar, nedir?" 
"Bibianna nasıl?" diye sordum. "Bir haber geldi mi?" 
Huzursuzca kıpırdandı. "Doktor gelip anlatacak." 
Onu oradan çıkarmam gerekiyordu. Bir köşede sesi kısılmış olan televizyonda bir hayvan türünün 
diğerini yiyip ortadan kaldırdığı o doğa belgesellerinden biri gösterilmekteydi. 
Raymond oturduğu yerde öne eğildi. "Neden bu kadar uzun sürüyor acaba?" 
"Yiyecek bir şey ister misin? Haydi kafeteryaya inip Luis'i bulalım. Açlıktan ölüyorum." 
Raymond başını eğdi, salladı, sonra bana baktı. "Ya kurtulamazsa?" 
Bir yanıt verecektim ama kendimi tuttum. Kavga çıkarmayacak bir şey düşünemedim. Tepkimi 
değiştirdim. Düşününce, yirmi dört saat önce öldürtmeye kalkıştığı kadının sağlığı konusunda bu 
kadar kaygı duyması o sorumluluğu reddetmesinin derinliğiyle pek uyumluydu. Raymond Jimmy 
Tate'in burada olduğunu duyarsa hastaneyi yıkardı. 
"Eğer burada daha fazla kalırsak ikimiz de aklımızı kaçıracağız" dedim. "Uzun sürmez nasıl olsa. 
Bir iki lokma bir şey yiyip hemen döneriz. Doktor daha bir saat gelmeyebilir." 
"Öyle mi dersin?" 
"Yürü haydi. Hiç olmazsa bir fincan kahve içersin." 
Raymond dergiyi bir kenara atıp kalktı. Koridora çıktığımızda adımlarını yavaşlattı. "Hemşireye 
nerede olduğumuzu söyleyeyim de, doktor gelirse bizi gitti sanmasın." 
"Onu ben yaparım istersen. Sen gidip asansörü çağır." 
Đki Đspanyol asıllı hemşire koridorda bize doğru geliyorlardı. 
Holde bir hareket olunca ikimiz birden başımızı çevirdik. Rehabilitasyon bölümünden elbisesi 
üzerine yarım bir beyaz önlük giymiş bir doktor göründü. Adı mavi harflerle göğsüne yazılmıştı, 
Cebindeki stetoskop dar bir bahçe hortumunu andırıyordu. Adam elli yaşlarındaydı, kısa kesilmiş 
kır saçları, çerçevesiz gözlükleri vardı, topallayarak yürüyordu. Sağ ayağı kayak botunu andıran 
hafif bir alçı içindeydi. Bakışımı görünce özür dilercesine gülümsedi ama bir açıklamada 
bulunmadı. Spora ilişkin bir kaza aklıma geldi ki, belki de adamın umudu da buydu. Herhalde 
güllerinin bitlerini temizlerken bir yere çarpıp yaralanmıştı. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" dedi. 
"Bibianna Diaz için geldim" dedi Raymond. "Doktoru siz misiniz?" 
"Elbette. Memnun oldum, Bay Tate. Ben Dr. Cherbak'ım." Elini uzattı, tokalaştılar. "Hemşire 
burada olduğunuzu söylemişti. Geciktiğim için özür dilerim..." 
Raymond'un gülümsemesi hafifçe daraldı. "Adım Raymond Maldonado. Tate de nereden çıktı?" 



Dr. Cherbak kararsızlıkla gözlerini kırpıştırdı, sonra elindeki dosyaya baktı. "Özür dilerim. Kendisi 
kocasına haber verilmesini istemişti ben de doğal olarak..." 
Durduğum yerden kapıdaki büyük pembe kâğıdı görebiliyordum: KN. Koruyucu Nezaret. Raymond 
da kâğıdı aynı anda görmüştü. 
"Kocası mı?" dedi. Büyük bir yanlışlık yaptığını anlamış olması gereken doktora baktı. 
Raymond'un koluna dokunarak, "Bir yanlış anlaşılma olmalı" diye mırıldandım. "Belki de beyninde 
bir hasar vardır. Neler sayıkladığını kim bilebilir? Hayal görüyor olabilir..." 
Raymond kolunu sertçe çekti. "Kes sesini!" Doktora döndü. "Bunu sana o mu söyledi? Jimmy Tate 
kocası mıymış? Saçma. Bir daha böyle bir şey söylersen seni parçalarım." 
Birbirleriyle konuşmakta olan iki hemşire durmuşlar, televizyon dizisi izlermiş gibi bize bakıyorlardı. 
"Daha sonra gelelim..." diye mırıldandım. 
"O nasıl?" diye sordu Raymond. Çenesi gerginlikten kasılıyordu. 
"Bunu size söylemeye hakkım..." 
"Sana onun nasıl olduğunu sordum. Bana yanıt verecek misin, ulan hıyar herif?" 
Dr. Cherbak kaskatı kesildi. "Bir yanlışlık yaptığımı görüyorum" dedi. "Ama hastanın akrabası 
değilseniz, size vereceğim bilgi sınırlıdır..." 
Raymond adamı iteledi. "Hem de büyük bir yanlışlık yaptın! Ben bu kadınla evleneceğim, anladın 
mı? Ben. Raymond Maldonado." 
Dr. Cherbak topukları üzerinde dönüp hızlı adımlarla Yoğun bakım Ünitesine doğru yürüdü, çifte 
kapıyı itti. Öteki yanda, "Buraya Güvenliği çağırın..." dediğini duydum. 
Raymond arkasından koşup adamı sırtından yakaladı. "Bibianna nerede?" diye haykırdı. "Nerede 
diyorum sana" 
Doktor dengesini kaybetti, nöbetçi hemşirelerden biri koştu. Bir ikincisi Güvenliği aramak için 
telefonu kaldırdı. Raymond tabancasını çekerek kaskatı kesilmiş kolunu ileri uzattı. Kadın telefonu 
bıraktı. Raymond koridorda yürürken tabancasını sağa sola doğru çeviriyordu. Ben de SIG-Sauer'i 
çektim ama doktor önümdeydi. Her yanda hastane personeli vardı. 
"Tate!" diye bağırarak koşmaya başladım. 
Bibianna ikinci odadaydı. Tate tabancasını çekerek ayağa fırlamıştı. Raymond ateş etti. Tate'in 
yere yığıldığını gördüm. 
Raymond dönerek bana doğru koşmaya başladı. 
Tabancamı iki elimle tutup kaldırarak, "Dur!" diye bağırdım ama ne olursa olsun ateş 
etmeyeceğimi biliyordu. Çevrede ateş etme riskine girmeyecek kadar çok insan vardı. Beni bir 
omuz darbesiyle yana savurarak kapıdan çıktı, koridorda koşmaya başladı. Tabancası hâlâ 
elindeydi ama isabetli atış yapamayacak kadar hızlı koşuyordu. Ben de arkasından koştum. 
Gürültüyü duyan insanlar kapılan açıp başlarını çıkarıyorlar, tabancaları görünce yine 
kapatıyorlardı. Raymond Çıkış işaretini gördüğü kapıyı açtı, merdivenlerden aşağı koşmaya 
başladı. Kapı kapanırken yakalayıp açtım ve arkasından basamakları üçer üçer atlayarak indim. 
Alt kat kapısına vardığında alarm zili çalmaya başladı. 
Ben daha da hızlandım, bir elimde tabanca olduğu halde ötekiyle kapıyı açtım ve birden yüzüme 
vuran güneş ışığıyla neredeyse yıkılacak gibi oldum. Raymond'un ilerdeki çimenlikte koşmakta 
olduğunu görüyordum. Hastanenin Arizona Caddesi'ne yakın olan tarafından çıkmıştık. Raymond 
kollarını savurarak, topukları kalçalarını döverek sokağa doğru koşuyordu. Arkamda birinin 
koştuğunu biliyordum ama geri bakamazdım. Aramızdaki mesafe giderek daralırken son gücümü 
de harcıyordum. Raymond'dan çok daha formda olmalıydım ama yine de soluk soluğaydım, 
ciğerlerim alev alev yanıyordu. Altı günü egzersiz yapmadan geçirmenin sonu buydu işte. 
Raymond arkasına bakarak aramızdaki mesafeyi hesapladı. Sonra bir el ateş etti, kurşun 
solumdaki bir palmiye ağacına saplandı. Artık soluklarını duyacak kadar yaklaşmıştım, 
ayakkabılarının tabanları neredeyse dizlerime değiyordu. Tabancamı sımsıkı tutuyordum. Uzanıp 
sırtından ittim. Dengesini bulmak için kollarını iki yana açarak sendeledi. Sonra yüzüstü devrildi ve 
ben de arkasından sıçrayarak dizlerimi beline dayadım. Soluğu bir anda boşaldı, tabanca elinden 
uçtu. Bir anda ayağa fırladım. Raymond dönünce tabancamı gözlerinin arasına dayadım. 
Raymond ellerini kaldırmış geriliyordu. Namussuzu o anda cehenneme göndermeye hazırdım. 
Öfkeden çıldıracaktım neredeyse. "Seni geberteceğim! Ulan orospu çocuğu, geberteceğim seni!" 
diye bağırdım. 
Arkamda bir ses, "Kıpırdama!" dedi. 



Döndüm. 
Luis'ti. 
Sağ elindeki tabanca Raymond'a çevrilmişti, sol elinde bir arma vardı. Luis, Los Angeles 
Emniyeti'ndendi. 
 
SON SÖZ 
 
Yukarı döndüğümde acil servis ekibi Jimmy Tate üzerinde çalışmaya başlamış, Tate ameliyata 
alınmıştı. Kurşun karnından girmişti ve dalağı delinmişti. Bibianna daha iyi durumda değilse de, 
ikisi de sonunda kurtuldular. Bütün bunlar üç hafta önce olduğu için ondan sonra hayatlarının 
sonuna kadar mutlu olup olmadıklarını bilemeyeceğim. Ben Santa Teresa'ya Cadılar Günü olan 
Pazartesi günkü düğüne yetiştim. Alışveriş edecek zaman bulamadığım için, doğal olarak bence 
duruma çok uygun olan siyah elbisemi giymiştim. Vera bir kavalye getirmem için başımın etini 
yediğinden ben de Donald ve Daffy Duck kollarıyla Luis'i götürdüm. 
Raymond Maldonado kendisine birinci sınıf bir avukat tuttu. O anda Parnell Perkins'i öldürmekle, 
hırsızlıkla, dolandırıcılıkla ve posta dolandırıcılığıyla suçlanıyordu. Ancak onun gibi Tourette 
sendromlu olanların ceza hukuku sistemine ciddi bir meydan okuma oluşturduklarını da öğrendim. 
Tahminime göre dolandırıcı çetesinin bazı önemli adlarını ve bu arada Gotlieb, Naples, Hurley ve 
Flushing avukatlık şirketinin üç avukatının adlarını vererek savcıyla bir anlaşmaya varacak. 
Polisler siyah meşin ceketimi getiremediler. Herhalde lokantada biri daha sırtımı çevirdiğim anda 
ceketi yürütmüştü. Đnsanların hepsi namussuz diyorum size! Ve yalnızca sokaktaki sıradan 
insanlar değil. Yaptığım o kadar çalışmaya karşı para da alamadım. Santa Teresa Polis 
Müdürlüğü'ne yapılan hizmet karşılığı bir fatura çıkardım. Dolan faturayı Los Angeles Emniyet 
Müdürlüğü'ne gönderdiğini söyledi, onlar da herhalde Sigorta Dairesi'ne göndereceklerdir. O 
heriflere paramı almak için doksan gün süre tanıyacağım, sonra da ben kendi avukatımı 
arayacağım. 
Geriye kalan tek konu Gordon Titus'la ilgili olandı ve sonucu da çok basitti. Hıyar herif beni kovdu! 
 
Sue Grafton _ Hesaplaşma'nın 'H'si 
Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. 
UYARI: 
 
www.kitapsevenler.com 
 
Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... 
Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdeki 
tüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine 
istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla 
ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartma ekran 
vebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, 
tarayıcı ve OCR (optik 
karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle 
ücretsiz olan sitemizdeki 
e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin, tamamen 
gönüllülük 
esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde, 
görme engelli kitap sevenlerin 
istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veya kanuna aykırı olarak 
kullanılamaz, kullandırılamaz. 
Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla eser 
sahiplerine zarar vermek değildir. 
www.kitapsevenler.com 
web sitesinin amacıgörme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek 
ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir. 



Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de 
paylaşıldıkça 
pekişeceğine inanıyorum.Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için 
gösterdikleri çabalardan ve 
yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 
Bilgi paylaşmakla çoğalır. 
Yaşar MUTLU 
 
ĐLGĐLĐ KANUN: 
5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE 11" : "ders 
kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için 
üretilmiş bir nüshası yoksa 
hiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha 
olarak 
ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi 
kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması 
veya ödünç verilmesi 
bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir 
şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. 
Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin 
bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." 
 
bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir. Kitabı Tarayan ve Düzenleyen Arkadaşa 
çok çok teşekkür ederiz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. 
Ne mutlu ki, bir görme 
engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci 
paylaşabilmek 
tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı tarayıp, 
kitapsevenler@gmail.com 
Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz. 
Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamaları 
silmeyiniz. 
Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz... 
Teşekkürler. 
Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara. 
Not sitemizin birde haber gurubu vardır. 
Bu Bir mail Haber Gurubudur. Grupta yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı 
kitapsevenler@gmail.com 
Adresine göndermeniz gerekmektedir. 
Grubumuza üye olmak için 
kitapsevenler-subscribe@googlegroups.com 
adresine boş bir mail atın  size geri gelen maili aynen yanıtlamanız yeterli olacaktır. 
Grubumuzdan memnun kalmazsanız, 
kitapsevenler-unsubscribe@googlegroups.com 
adresine boş bir mail gönderip, gelen maili aynen yanıtlayarak üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz. 
Daha Fazla Seçenek Đçin, grubumuzun ana sayfasını 
http://groups.google.com.tr/group/kitapsevenler?hl=tr 
Burada ziyaret edebilirsiniz. 
saygılarımla. 
Sue Grafton _ Hesaplaşma'nın 'H'si 


