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TEŞEKKÜRLER

Bu romanda ana hatlarıyla kurgulananların tümü olası bilimin alanı içindedir. Şu 
sıralar, birileri bir yerlerde bu işlemleri muhtemelen çok büyük miktarda paralar için 
sürdürmekte.
    Tıbbi ve bilimsel bilgilerin büyük bir bölümü için Dr. Gill Lockwood'a, DNA 
testiyle ilgili bilgiler içinse Cellmark Diagnostics'ten David Hartshorn'a teşekkür 
ederim. Diğer konularda Lee D'Courcy, Diana Cooper, Yvonne Twiby, Jai Penna, 
Paula Tyler, Brigid Baillie'ye ve Doğurganlık ve Embriyoloji Merkezi'nin basın 
bürosunun yardımlarına minnettarım.

Kalıpların parçalanmak için döküldüğünü kanıtlayan
Fairy, Lesley ve bütün diğer lezbiyen annelere.
Robyn, Andrew ve Jack'e...



1

Richard'ın ölüm ilanının Manchester Evening Chronicle'da yayımlandığı gün 
dağınıklığı toparlamayı artık erteleyemeyeceğimi anladım. Ama önce yapmam 
gereken bir şey vardı. Üç yıl boyunca sevgilim olmuş adamın oturma odasının 
kapısında, elimde Polaroidle durdum. Yavaşça kameranın merceğini odada 
gezdirdim, teker teker bütün ayrıntıları dikkatle kaydettim. Bu günler, belleğime 
güvenebileceğim bir dönem değildi. Richard gitmiş olabilirdi ama bu, gereksiz 
riskler alabilirim demek değildi. Risk seven özel detektiflerin emekli maaşı alma 
şansı Robert Maxwell'in işçi olma şansı kadar yüksektir.
    Hemen bitişikteki dairemin ikizi olan Richard'ın dairesindeki eşyaların durumunu 
olduğu gibi kaydettikten sonra muazzam işime başladım. Önce her şeyi yığınlar 
halinde ayırdım: Kitaplar, dergiler, CD'ler, kasetler, promosyon video kasetleri, bir 
rock gazetecisinin yaşamının döküntüleri. Sonra onları düzenledim. Kitapları 
alfabetik olarak raflara. CD'leri yerlerine. Kasetleri, bir Pazar günü Richard'ı 
sürüklemeyi başardığım Ikea'dan aldığı açık dolaba. Bu neredeyse ona bir nişan 
yüzüğü aldırtmayla eşdeğerdi. Hatta dolabı onun için yerleştirmiştim ama Richard 
asla bu dolabı kullanma alışkanlığı edinemedi ve yere gelişigüzel saçılmış yığınları 
tercih etti. Anıların yol açtığı duygu dalgasını bastırdım ve inatla devam ettim. 
Dergileri limonlukta bir dolaba kaldırdım. Limonluk evlerimizi, bizim 
yaşamlarımızı, hiç bir zaman beceremediğimiz biçimde birbirine bağlar.
    Duvara yaslanıp odayı gözden geçirdim. İnsanlar, "Pis bir iş ama birinin bunu 
yapması gerek" dediğinde, o pisliğe kolunu daldıracak olanın biz olduğumuza nasıl 
da bir türlü inanamayız? İçimi çekip kendimi zorladım. Richard'ın esrarlı 
sigaralarından kalan izmaritlerle dolu kül tablalarını boşalttım, kurşun kalemlerle 
dolma kalemleri biraraya toplayıp onu tanıdığımdan beri Richard'ın bu amaçla 
kullandığı, üzeri kesilmiş Sapporo bira kutusuna koydum. Richard'ın önemli telefon 
numaralarını ve alıntılarını yazdığı not defterlerini, müsvedde kâğıt parçalarını ve 
zarfları, düzensizliklerini daha da bozmamaya dikkat ederek topladım ve dokuz 
yaşındaki oğlu Davy'nin düzenli ziyaretlerinin dışında Richard'ın büro olarak 
kullandığı odaya götürdüm. Kâğıtları masanın üstündeki çok benzer bir yığının 
üzerine koydum.
    Oturma odasına geri dönünce yaptıklarımın sonucuna şaşırdım. Neredeyse 
rahatça oturabileceğim bir odaya benziyordu. Her zamanki karışıklık ortadan 
kalkınca zeminin büyük kısmını kaplayan eski Fas kiliminin desenini görmek 
mümkündü ve kanepelere tasarlandıkları gibi aynı anda beş kişi oturabilirdi. 
Sehpanın ortasında cam olduğunu ilk kez fark ettim. Richard'ı odayı uygarlık 
seviyesine yakın bir duruma getirmesi için yıllardır ikna etmeye çalışmıştım ama 
Richard bana hep direnmişti. Sonunda istediğimi yapıyor olsam da bunun beni 
mutlu ettiğini söyleyemem. Hoş burada bulunmamın nedenini ve önümde neler 
olduğunu aklımdan çıkaramıyordum ya. Richard'ın ölüm ilanı, bir odayı 
toplamaktan çok daha güç olacak bir olaylar zincirinin başlangıcıydı yalnızca.
    Kilimi fırçalamayı düşündüm ama bunun bir sevgilinin ölümünden sonra biraz 
tuhaf kaçacak bir davranış olacağını fark ettim. Şu anda tuhaf izlenimler vermek 



istemiyordum. Kendi evime geri dönüp temizlik için giydiğim şortu ve tişörtü 
çıkarıp yaslı birine daha uygun bir kıyafet giydim. French Connection indiriminden 
alınmış gri yün anvelop etek ve beni ölü gibi gösterdiği için özellikle seçtiğim siyah 
yün, boğazlı kazak.
    Bir özel detektifin çalışma hayatında, birden yere yıkılacakmış gibi görünmek bazı 
zamanlar Harika Kadın olmaya tercih edilebilir.
    Richard’ın evine döndüğümde, tam limonluğun kapısını kapamak üzereydim ki 
kapı zili, Eric Clapton'ın "Layla"sının, içinde bulunduğum duruma son derece 
uygunsuz gitar sololarından birini çaldı. "Allah kahretsin" diye mırıldandım. Ne 
kadar dikkatli olursanız olun her zaman unuttuğunuz bir şey vardır. Richard'ın 
"Yirmi Büyük Rock Melodili" kapı zilinde ne seçimler olduğunu hatırlayamıyordum 
ama Clapton'ın inleyen gitarından daha uygun bir şey olmalıydı. Belki Smiths'den 
bir şey, diye düşündüm, yüzüme sevgilisini yeni kaybetmiş bir kadına uygun bir 
ifade vermeye çalışırken. Bir an nasıl görünmem gerektiğini düşündüm. Bu 
durumdaki zavallı bir kadının yüzünde nasıl bir ifade olmalıydı? Kirpiklerin 
akmayan boyayla boyandığı bu günlerde, yanaklardan süzülen rimel izlerine de pek 
sık rastlamıyordunuz..
    Derin bir soluk alıp en iyisini umut ederek kapıyı açtım. Manchester Evening 
Chronicle'ın sıkı muhabirlerinden biri basamakta duruyordu. Siyah saçları her 
zamankinden daha çok bir peruka fabrikasının patlamış haline benziyordu. En iyi 
arkadaşım Alexis, "Kate" diyerek beni kucakladı. "Buna inanamıyorum" diye ekledi 
çatlak bir sesle. Bana bakmak için geri çekildi, gözlerinde yaşlar vardı. Sert haber 
tazısının işi buraya kadar. "Neden bizi aramadın? Gazetede gördüğüm zaman... Kate, 
neler oldu?"
    Arka tarafına baktım. Sokak çok sessizdi. Kolumu Alexis'in omzuna dolayıp 
içeriye çektim ve kapıyı arkasından kapadım. "Hiçbir şey. Richard iyi" diyerek 
koridorda ilerledim.
    Alexis durdu ve "Ne dedin sen?" diye sordu kaşlarını çatarak. "Richard iyiyse 
bugünün gazetesinde öldüğünü nasıl okuyorum peki? O iyiyse, bu rengin seni 
Frankenstein'in Gelini gibi gösterdiğini bile bile neden 'Siyahlı Kadın' numarası 
yapıyorsun?"
    "Bana fırsat verirsen açıklayacağım" dedim oturma odasına girerek. "Sözüme 
güven. Richard kesinlikle iyi."
    Alexis kapının eşiğinde odanın titiz düzenliliğini görerek taş kesildi. "Ah, hayır, 
değil" dedi, ağır Liverpool aksanından, diş macunundaki şeritler gibi kuşku 
akıyordu. "Oturma odasını böyle bırakmışsa iyi olamaz. En azından bir sinir krizi 
geçiriyor olmalı. Burada neler dönüyor böyle, KB?"
    Kendimi en yakın kanepeye atarak, "Ölüm ilanlarını okuduğuna inanamıyorum" 
dedim.
    Alexis, "Normal olarak okumam" diye itirafta bulunarak karşımdaki kanepeye 
yığıldı. "Moss Side Hapishanesi'nde görevli memurdan, bir Uzi ve ölü bir 
Rottweiler'la ilgili bir çatışma üzerine açıklama bekliyordum, işi o kadar uzattılar ki 
danslı yemek ilanları dışında gazetedeki her şeyi okudum. İyi ki de okumuşum! 
Neler oluyor? Richard ölmemişse böyle heavy-metal çekişmeye girecek kadar kime 
sinirlendi?" Nikotinin sararttığı işaret parmağıyla elinde taşıdığı gazeteye birkaç kere 
vurdu.



    "İlanı veren benim" dedim.
    Konuşmaya devam edemeden Alexis sözümü kesti. "Ona ilişkinizin bittiğini böyle 
mi bildiriyorsun? İkinizin, aranızdaki sorunları çözdüğünüzü sanıyordum."
    "Çözdük" dedim dişlerimi sıkarak. Richard'la ilişkimdeki sorunları çözmek bir 
sanayi çamaşırhanesinin bütün personelini bir ay meşgul ederdi. Bizi biraz daha 
uzun meşgul etmişti.
    Alexis beklentiyle, "Peki neler oluyor?" dedi. "Adamın nalları diktiğini 
düşündürerek herkese kalp krizi geçirtmene neden olabilecek kadar önemli olan 
nedir?"
    İçimi çekerek, "Gazeteci abartılılığına bir kere olsun engel olamaz mısın?" dedim. 
"Sen de ben de biliyoruz ki altmış yaşın altındaki kimse genelde ölüm ilanlarını 
okumaz. Gerçek bir ad ve adres kullanmak zorundaydım ve Richard hafta sonuna 
kadar kent dışında olacağından onun adını kullanırsam kimsenin bundan haberi 
olmayacağını düşündüm" diye açıkladım. "Sen söylemediğin sürece onun da haberi 
olmaz."
    Alexis, "Bu, bütün bunları ne için yaptığını açıklayıp açıklamayacağına bağlı" dedi. 
Artık yeni bir haberin kokusunu aldığından, gerçek olmayan bir şey için boş yere 
üzülmesinin yarattığı öfke yok olup gitmişti. "Demek istiyorum ki, Richard sanırım 
bir şeylerin döndüğünün farkına varacak" diyerek kolunu havada zarif bir biçimde 
salladı. "Halının bir deseni olduğunu Richard'ın bildiğini sanmıyorum."
    "Ortalığı toplamadan önce Polaroid'lerini çektim" dedim. "İşim bittiği zaman her 
şeyi eski haline sokacağım. Tek bir şeyin bile farkına varmayacak."
    Alexis üstüne basa basa, "Ben ona gazete kupürünü gösterdiğim zaman farkına 
varacak" dedi. "Dökül bakalım, KB, ne çeşit bir oyunun peşindesin? Yas tutan dul 
numarası da ne?" Arkasına yaslanıp bir sigara yaktı. Temiz küllüklerin ömrü bu 
kadarmış.
    Tatlı tatlı, "Sana söyleyemem" dedim. "Müşteri gizliliği."
    Alexis dudak büktü. "Saçma. Konuştuğun benim, KB, o palyaçolar değil. Haydi, 
anlat. Yoksa Richard eve geldiğinde ilk gördüğü şey..."
    Gözlerimi kapayıp eski bir çingene küfrü ettim. Roman dilini konuştuğumdan 
değil, yalnızca şans getirdiği söylenen beyaz süpürgeotunu almayı ısrarla 
reddettiğim için sık sık duyduğum bir küfürdür bu. İnanın bana, bu yaşlı 
çingenelerin ne dediğini tam olarak bilirim. Seçeneklerimi gözden geçirdim. 
Birbirlerinin mesleki uzmanlıklarını horgörme rolü yaptıklarını ve karşılarına çıkan 
her fırsatta bunu kişisel alana da taşıdıklarını düşünürsek, Alexis'in blöfünü görüp 
Richard'a söylemeyeceğini umut edebilirdim. Öte yandan Richard'a ölüm ilanından 
benim sorumlu olduğumu söyleme olasılığını göze almak da pek cazip bir seçenek 
değildi. Teslim oldum. Kaba bir tavırla, "Ama yazmamak kaydıyla" dedim.
    Alexis, "Neden?" diye sordu.
    "Çünkü şansım yaver giderse bir-iki gün içinde yargıya intikal edecek. Daha önce 
bombayı patlatırsan kötü adamlar ilk trenle kent dışına çıkar ve onları asla 
enseleyemeyiz."
    Alexis sırıtarak, "Kimse sana melodram meraklısı olduğunu söyledi mi?" diye 
sordu.
    "Bugünkü haberine 'Kılık değiştirmiş polisler şafak sökerken bir numaralı 
uyuşturucu satıcısını sevgilisiyle birlikte aşk yuvasında bastı' diye başlayan senden 



daha çok değil. Oysa her ikimiz de olan bitenin yalnızca Uyuşturucu Bölümü'nden 
birkaç polisin, satıcının kız arkadaşının yatağını altüst etmeleri olduğunu biliyoruz " 
dedim.
    "Peki, tamam, gizli tutmak zorundasın, yoksa haber bölümündeki bitirimler işi 
berbat eder. Ama şimdi bundan söz etmiyoruz. Neden Richard'ın ölmek zorunda 
olduğunu bilmek istiyorum."
    İlgisini kaybetmesi için son bir çabayla, "Uzun ve karmaşık bir hikâye" dedim.
    Alexis sırıttı ve burun deliklerinden dumanlar çıkardı. Sihirli Ejderha Puff bunu 
yapabilmek için neler vermezdi. "Harika" dedi, "en sevdiğim türden."
    "Müşterim olan şirket anıt mezarlar yapıyor" dedim. "Güney Manchester'deki taş 
anıtları yapan en büyük şirket. Bize geldiler, çünkü bazı müşterilerinden, yerine 
ulaşmayan mezar taşları için para ödediklerine dair şikâyetler alıyorlarmış."
    "Biri mezar taşlarını mı yürütüyor?"
    "Bundan da kötü" dedim, bunda samimiydim. Bildiğim kadarıyla bu olayda tam 
bir pislikle uğraşıyordum. "Müşterim gerçekten pis bir dolandırıcılığın dolaylı 
kurbanı. Şu ana kadar öğrendiğim kadarıyla bu işte en az iki kişi var, biri kadın, biri 
erkek. Yeni ölen insanların ailelerine giderek müşterimin firmasını temsil ettiklerini 
iddia ediyorlar. Müşterimin firma adı, adresi, telefon numaraları, yani gerekli olan 
herşeyin yazılı olduğu kartvizit bastırmışlar. Tek terslik kanlardaki adların müşterim 
tarafından hiç bilinmemesi. Gerçek çalışanların adlarını kullanmıyorlar. Ama bu çift 
çok kurnaz. Her zaman akşam, iş saatleri dışında geliyorlar, dolayısıyla kuşkulanan 
olsa bile arayıp denetleyebilecekleri açık bir büro yok o saatlerde. Ve tek çalışıyorlar. 
Kolay iş. Ölen bir kadınsa, kapıya gelen de kadın oluyor. Erkek ölmüşse herifin biri 
geliyor."
    Alexis, "Peki satış taktiği nasıl?" diye sordu.
    "Çay ve sempati rutininden sonra insanları evlerinde ziyaret etmek gibi yeni bir 
uygulama içine girdiklerini, çünkü uygun bir mezar taşı seçmek için bunun daha 
kişisel bir yaklaşım olduğunu açıklıyorlar. Özel kampanya yaptıklarını söylüyorlar, 
tıpkı çift cam falan satarken yapılan gibi. Bilirsin, 'İtalyan mermer ya da Aberdeen 
granit için benzersiz bir fırsat, sınırlı bir süre için bir kampanya yürütüyoruz, siz de 
bu benzersiz fırsattan yararlanabilirsiniz...' falan."
    Alexis, "Evet, evet, evet" diye homurdandı. '"Ve bu gece imza atmazsanız fırsatı 
kaçırırsınız', haklı mıyım yoksa haklı mıyım?"
    "Haklısın. Böylece eşlerini, sevgililerini, annelerini, babalarını, oğullarını ya da 
kızlarını kaybettikleri için zaten çok kötü bir durumda olan zavallı insanları, zeki bir 
orospu çocuğu gidip kendine marka bir giysi ya da cep telefonu alabilsin diye sazan 
gibi avlıyor" dedim öfkeyle. İşimde duygusallığa yer vermemekle ilgili bütün 
kuralları biliyorum ama soğukkanlı ve ilgisiz kalmanın sağduyudan çok insanlıktan 
çıkma anlamına geldiği zamanlar da var. Bu da onlardan biriydi.
    Alexis başını sallayarak bir sigara daha yaktı. İğrenerek, "Tam mezar soyucu" dedi. 
"Yirmi dört ayar düzenbaz. Demek nakit parayı alıp gecenin karanlığında toz 
oluyorlar, mezar taşı hayalet olarak kalınca da parçaları toplamak müşterine 
düşüyor."
    "Bunun gibi bir şey. Gerçekten bir çift utanmaz orospu çocuğu bunlar. Bunu 
yaşayan birkaç kişiyi sorguya çektim, bir ikisi bankadan nakit para çekebilmeleri için 
kadının onları en yakındaki bankamatiğe otomobiliyle götürdüğünü bile söyledi." 



Kurbanları yeniden hatırlayarak başımı iki yana salladım. Olayı anlatırlarken 
yüzlerinde farklı duygular gelip gidiyordu; önce üzüntü, sonra öfke, ardından da 
böyle birşeye kanacak kadar aptal oldukları için kandıkları için utanç. "Onların 
yerinde olsaydım benim gibi sokak tarzına alışkın bir kurdun bile aklanacağım 
söylememin bir yararı yoktu" dedim. Acı acı, "Çünkü herhalde ben de aldanırdım, en 
kötüsü de bu" diye ekledim.
    Alexis, "Keder insanı korunmasız bırakıyor" diye onayladı. "Bekleyeceğin en son 
şey böyle aldatılmak. Bir ölümün hemen ardından, herkes sanki beyinleri 
duygularıyla birlikte mutfak robotuna konulmuş gibi sersem bir haldeyken, birinin 
aptalca bir şey söylemesi yüzünden kaç ailenin birbirlerine küstüğünü düşün. 
Amcam Jos'un ikinci karısı Theresa cenaze töreninde büyükannemin kürk 
mantosunu giydiği zaman herkesin gözünde o da ölmüştü artık. Babam on yıl 
boyunca annemin Yılbaşı kartı göndermesine bile izin vermedi. Amcam Jos kanser 
olana kadar, zavallı adam."
    "Evet, herkes aldanabilir ama bu zavallı insanların aptal olmadıklarını bizim 
biliyor olmamız onları pek teselli etmiyor. Onlara yardımcı olabilecek tek şey, 
sorumlu orospu çocuklarını enselemem olur."
    "Ya polis? Polise başvurdular mı?"
    Omzumu silktim. "Yalnızca birkaçı. Birçoğu müşterime telefon etmekle yetindi. 
Gurur, değil mi? insanlar başkalarının, sırf matemde oldukları için olayların 
üstesinden gelemediklerini düşünmelerini istemez. Özellikle de dolandırılmışlara. 
Bu yüzden Polis Memuru Dibble ancak birkaç olayla yetinmek zorunda kaldı." Bir 
suç muhabirine, çeteler arasında varsayılan bir ateşkese rağmen her hafta yeni 
kurbanlar veren uyuşturucu ve silah salgınıyla başa çıkmaya çalışırken böyle bir 
dolandırıcılığın polis için önem sıralamasının üstlerinde yer almayacağını 
söylememe gerek yoktu.
    Alexis alaycı bir biçimde gülümsedi. "Parlak oğlanların üstlenmeye can atacakları 
büyük bir olay da değil. Doğru dürüst önem vermeye başlamalarının tek yolu benim 
gibi bir gazetecinin haberin üstüne atlayıp manşet atması olurdu. Bak o zaman nasıl 
kıçlarını kaldırırlardı."
    "Bunun için artık çok geç" dedim.
    Alexis, "Çok yazık" cevabını verdi. "Demek onları bulmak için gazeteye Richard'ın 
ölüm ilanını verdin."
    "Onları enselemenin tek yolu buymuş gibi göründü" dedim. "Kurbanlara göre, 
ikilinin, ölüm ilanlarını kullanarak hareket ettikleri açık. Richard bir grupla birlikte 
kent dışında, adının bu biçimde kullanılmasına itiraz edecek durumda değilken bu 
işi çözerim diye düşündüm. Her şey planladığım gibi giderse önümüzdeki yarım 
saat içinde biri buraya gelir."
    Alexis onaylar bir havayla, "İyi bir düşünce" dedi. "Umarım işe yarar. Peki, neden 
Bill'in adını ve adresini kullanmadın? Hâlâ Avustralya'da, değil mi?"
    Başımı iki yana salladım. "Bu öğleden sonra gelmiyor olsaydı yapardım." 
Mortensen ve Brannigan Özel Araştırmalar ve Güvenlik Danışmanlığının büyük 
ortağı Bill Mortensen son üç haftadır Avustralya'daydı ve geçtiğimiz altı ayda bu 
ikinci gidişiydi: Bana iki katı sorun çıkardığını hissetmeye başladığım bir sıklıktı bu. 
"Evini uçak yorgunluğunu üzerinden atmak için kullanacak. Böylece geriye Richard 
kaldı. Boşa gitmiş taziye ziyaretin için üzgünüm. Seni telaşlandırdığım için de."



    "Önemli değil. Gerçekten öldüğüne inanmamıştım, biliyor musun? Sevgilinin öteki 
dünyayı boyladığını bana nasıl olur da gelip anlatmadığını aklım almadığı için 
bunun bir manyağın eşşek şakası olduğunu düşündüm. Her neyse, boş bir ziyaret 
olmadı. Zaten bu tarafa geliyordum. Sana söylemek istediğim bir şey vardı."
    Alexis nedense birden durup gözlerime baktı. Bütün esin kaynağı Richard'ın 
duvarlarıymış gibi odayı tereddütle gözden geçirdi. Sonra, artık parlak beyaz 
olmayan duvarlardan gözleneni ayırıp çantasını karıştırmaya başladı. Çantası o 
kadar büyüktür ki benimki yanında bir gece çantası gibi durur. Alexis'in yeni bir 
paket sigara çıkarıp açmasını, yakmasını izlediğim uzun bir sessizlikten sonra 
sabırsızlıkla, "Eeee, anlatsana" dedim.
    Uğursuz bir biçimde soludu. "Chris" dedi. Biraz daha sessizlik. Alexis'in sevgilisi 
Chris mimardır. Zaman zaman Mickey ve Minnie'den daha uzun süredir birlikteler 
gibi gelir. İkisi, projesinin kendilerine ait olduğu, bildiğimiz uygarlık sınırlarının 
dışındaki rüya evlerini yeni bitirdiler. Şimdiyse Alexis, BBC sunucularının Kraliyet 
ailesinden biri öldüğü ya da bir ayrılık olduğu zaman kullandıkları ses tonuyla 
konuşuyordu.
    Sinirli bir ifadeyle, "Chris'e ne oldu?" diye sordum.
    Alexis bir elini saçlarının arasında gezdirdikten sonra kaşlarının altından bana 
baktı. "Hamile."
    Daha bir şey söyleme fırsatı bulamadan kapı zili tekrar "Layla"yı çalmaya başladı.
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Ben ona baktım, o da bana. Benim gördüğüm, belli belirsiz bir endişeyle birlikte 
samimi bir mutluluktu. Alexis'in gördüğüyse, otuz iki dişimin ya da kaç taneyse işte, 
tümüydü. Ses tellerimi harekete geçirmeden önce Alexis ayağa kalktı ve limonluğa 
doğru yürüdü. "Bu senin dolandırıcı tüccar herhalde. Ben ufak ufak gitsem iyi 
olacak. Senin evinden çıkacağım" dedi. Yarattığı hava akımına, "Daha sonra beni ara" 
diye bir cümle ekledi.
    Tuhaf bir kazada bütün ailesini kaybetmiş biri kadar afallamış görünmeye 
çalışarak ön kapıya doğru şaşkınlık içinde yürüdüm. Kapının öbür tarafındaki adam 
lüks bir cenaze levazımatçısının yardımcısına benziyordu. Koyu renk takım elbise, 
toz sabun reklamlarındaki gibi sokak lambasında parlayan beyaz gömlek, düz koyu 
renk kravat. Saçları bile ayakkabı boyasına uygun bir biçimde kara kara parlıyordu. 
Tek uyumsuzluk, cildinin hayalet beyazı değil de, Nisan ayında çoğumuzda 
olamayacak hafif bir güneş yanığı renginde olmasıydı. "Bayan Barclay siz misiniz?" 
diye sordu. Sesi derin ve mağrurdu.
    Ürkek görünmeye çalışarak, "Benim" dedim.
    Elini üstteki cebine sokup bir kartvizit çıkardı. "Ben Will Allen, Bayan Barclay. 
Kaybınızdan dolayı çok üzgünüm" dedi ama kartviziti vermedi.
    "Richard'ın arkadaşı mısınız? Birlikte çalıştığı -eskiden çalıştığı- biri mi?"
    "Korkarım hayır, Bayan Barclay. Müteveffa kocanızı tanıyacak şansım olmadı. 
Hayır, Ben Greenhalgh ve Edwards'da çalışıyorum." Kartı hafif bir gururla uzattı. 
"Sizinle biraz konuşabilir miyiz."



    Karta baktım. Otoyol servis alanlarındaki makinelerden birinde yapıldığını hemen 
anladım. En iyisi M6'daki Hilton Parkı'nda olanlardır; çok şık dokulu kartları vardır. 
Para yerine üç çeyrek atın, bir logo seçin, metni yazın, anında altmış kartvizit 
alırsınız. Hiç soru sorulmaz. Evrenin en büyük gizlerinden biri de, düzenbazların 
yeni teknolojinin potansiyelini toplumun önünde yakalamalarıdır. Birçok kişi 
tuvalete giderken kartvizit makinelerine hâlâ aval aval bakarken kötü adamlar sahte 
kimliklerle donanmak için kuyruğa giriyorlar. Önümdeki bu palavra kart bana Will 
Allen'ın, Greenhalgh ve Edwards Taş Ustaları'nın baş danışmanı olduğunu 
söylüyordu. Duygularımı belli etmeyen bir sesle, "içeri girseniz iyi olacak" dedikten 
sonra girmesi için kenara çekildim. Kapıyı kaparken Alexis'in bana doğru neşeyle el 
sallayıp evimden çıktığını gördüm.
    Ailen koridordaki tek açık kapı olan oturma odasına doğru tereddütle ilerledi. 
Bütün evi temizleme konusunda çizgiyi çekmiştim. Alexis'in biraz önce boşalttığı 
kanepeyi göstererek "İçeri buyurun" dedim. Adam pantolonunu dizlerinden dikkatle 
çekerek oturdu. Işıkta gri takım elbisesi Marks and Spencer'dan çok Jasper Conran'a 
benziyordu; dul kadınları soymak belli ki çok kârlı bir işti.
    Ailen, "Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim, Bayan Barclay" dedi, sıcak 
sesinde bir kaygı vardı. Saçları düzgün kesilmiş, sinekkaydı tıraş olmuştu, John 
Cusack'a rahatsız edici derecede benziyordu. Kaşlarını kaygıyla kaldırarak, 
"Kocanızın ölümü çok mu ani oldu?" diye sordu.
    Hıçkırıklarımı önlemeye çalışarak, "Otomobil kazası" dedim. Zor iş. Aktristlik 
yani. Neredeyse insanın, Kevin Costner'ın bir film karşılığında aldığı milyonların her 
kuruşunu hak ettiğine inanası geliyor.
    "Çok trajik" dedi. "Genç yaşta kaybetmek. Trajik." Biraz daha konuşursa rol 
yapmayacaktım. Gerçekten ağlayacaktım. Ve üzüntüden de değil.
    Kartvizite tekrar baktım. "Anlayamadım, Bay Ailen. Buraya neden geldiniz?"
    "Şirketim göçüp giden sevgili insanlar için çok kaliteli mezar taşlan yapma 
işindedir. Sevdiğini bu kadar genç yaşta kaybeden sizin gibi biri için kalite özellikle 
önemli. Onu hatırlamak için seçtiğiniz şeyin zamana dayanıklı olduğundan emin 
olmak istersiniz." Ciddi gülümsemesi samimiyet sınavından geçer not almaya 
yakındı. Gerçekten üzüntüden perişan olmuş bir dul olsaydım şu an ona yarı yarıya 
âşık olmuş olurdum.
    "Ama cenaze işlerini yürüten firma her şeyi benim için halledeceğini söyledi" 
dedim, anlamlı ama karışık bir cümle kurmaya özen göstermiştim.
    "Aslında, kısa bir zaman öncesine kadar, cenaze töreni organizatörlerinin, 
insanlara bizi tavsiye etmesine güvenirdik ama bunun her zaman doyurucu 
sonuçlara yol açmadığını farkettik" dedi güvenle. "Cenaze töreni organizasyonu 
yaptığınız zaman düşünmeniz gereken birçok farklı konu vardır. Bu koşullar altında 
mezar yapımına hakettiği ilgiyi göstermek zordur."
    Başımı salladım. Yorgun bir tavırla, "Ne demek istediğinizi anlıyorum" dedim. "Bir 
süre sonra her şey bulanıklaşmaya başlıyor."
    "Tam da bu yüzden radikal bir değişiklik gerektiğine karar verdik. Mezar kalıcı 
olması gereken bir şeydir, kaybettiğimiz kişiye duyduğumuz sevgi ve saygıyı temsil 
ettiği için geride kalanlar açısından önemlidir. Greenhalg ve Edwards'da bizler asıl 
önemli olanın, cenaze töreninin çeşitli yönlerini düşünmekle zihninizi meşgul 



etmediğiniz bir zamanda, kendi evinizin huzuru içinde sevgili kocanızı en iyi şekilde 
hatırlamaya karar vermeniz olduğunu hissediyoruz."
    "Anlıyorum" dedim. "Anlamlı görünüyor, sanırım."
    "Biz de öyle düşünüyoruz. Söyleyin Bayan Barclay, mezar mı istiyorsunuz, 
krematoryum mu?"
    Çok kesin bir sesle, "Yakılmasını istemiyorum" dedim. "Doğru dürüst bir mezar, 
Richard da bunu isterdi." Zihnimde, ama ancak gerçekten öldükten sonra, diye 
ekledim.
    Kanepede yanına koyduğu ince siyah bir evrak çantasının! kilitlerini açtı. "Harika 
bir seçim olduğunu söyleyebilirim, Bayan Barclay. Rahatça yas tutabileceğiniz, 
uzunca bir süre Bay J. Barclay'le aranızda hissedeceğinize emin olduğum iletişimini 
yoğunlaşabileceği bir yere sahip olmak önemli. Şimdi, müşterilerle ilişki kurmadaki 
yeni yöntemimiz henüz deneme süresinde olduğu için çok kaliteli mezarları, cenaze 
töreni organizatörlerinin verdiği fiyatın yüzde yirmisi gibi yüksek bir indirimle 
sunuyoruz. Yani paranızın karşılığında çok daha değerli bir şey alabileceksiniz: 
Eskiden karşılayamayacağınız bir anıt birden erişilebilecek bir fiyata düşüyor." 
Sempatik bir sesle, "Tabii hepimiz sevdiklerimiz için en iyisini isteriz" diye ekledi.
    Testislerini parçalamak ve iğrenç fırsatçılığının bir anıtı olarak nikel kaplatmak 
isteğini bastırıp bitkin bir halde başımı salladım. "Sanırım" dedim.
    "Bu fırsatı size çeşitlerimizi göstermek için kullanabilir miyim?" Evrak çantası 
yüzündeki ifade kadar açıktı. Nasıl reddedebilirdim?
    "Bilmiyorum..."
    "Kesinlikle bir yükümlülük yok, gerçi paranızın karşılığında en yüksek değeri 
sunan seçeneği tercih etmek çıkarınıza olur." Ailen ayağa kalktı ve tek bir akıcı 
hareketle odayı geçip yanıma oturdu, evrak çantasındaki katalog büyülüymüş gibi 
eline geçivermişti. Böyle ellerle namuslu olsaydı yeni David Copperfield olabilirdi.
    Katalogu önümde açtı. Mütevazı granit bir mezar taşına baktım, harfler taşa 
nakşedilmek yerine Letraset'le yazılmıştı. "Sunduğumuz en basit model bu" dedi. 
"Ama bu bile en iyi İskoç graniti, sanatçılarımız tarafından geleneksel yöntemlerle 
işlenmiş ve elle yazılmış." Karşısında günlük kazancımın şeker parası gibi 
göründüğü bir fiyat söyledi. Katalogu kucağıma koydu.
    "Bu indirimli fiyat mı, indirimsiz mi?" diye sordum.
    "Fiyatı her zaman indirimsiz söyleriz, Bayan Barclay. Yani bundan yüzde yirmi 
daha az olan bir fiyata bakıyorsunuz. Eğer almaya karar verir ve bu gece ön ödemeyi 
nakit ve kalanını da çekle yapmayı kabul ederseniz, yüzde beş indirim daha yapma 
yetkim var. Dolayısıyla söylenen fiyattan yüzde yirmi beş indirim yapılmış oluyor." 
Elini benimkinin üzerine getirip hafifçe dokundu.
    Tam o anda ön kapı gürültüyle açıldı. "O torbaya dikkat et, içinde acılı-ekşili çorba 
var" diyen tanıdık sesi duydum. Bir an gözlerimi kapadım. Artık Maria 
Magdalena'nın Paskalya Pazarı'nda neler hissettiğini biliyordum.
    "Kate? Burada mısın?" Richard’ın sesi birkaç saniye odada yankılandı. Elinde, 
içinden harika kokular gelen plastik bir torbayla kapıda belirdi. Öbür elinde dumanı 
tüten bir sigara vardı. Oturma odasına gözlerine inanamadan baktı. "Neler oluyor 
burada? Buraya ne yaptın?"
    Odaya girdi, arkasında iki iri yarı neo-punk dikilmişti. İkisinin de elinde tanıdık 
Çin yemeği torbaları vardı. Görünüşlerindeki normale en yakın şey bu torbalardı. 



İkisi de bağcıklı ağır siyah iş botları, siyah pantolon ve dize kadar inen ağır tartan 
İskoç eteği giymişlerdi. Gövdelerinde Kelt süsleri ve büyük çengelli iğnelerle 
tutturulan siyah büyükbaba gömleği vardı. Göğüslerine, İskoç televizyon 
şirketlerinin, sürgündeki İskoçların hasretlerini bir an olsun dindirmek için 
gösterdiği o korkunç etnik fantezilerdeki dansçıların giydiği türden yıpranmış 
çapraz bir tartan kuşak takmışlardı. Richard'ın solundakinin uzatılmış ve üst kısmı 
kabartılmış parlak kızıl saçları vardı. Kafasının iki tarafı tıraşlıydı. Öbüründe 
permalı, gökkuşağı gibi rengârenk bir Mohikan saçı vardı. İkisi de iri yarıydı, 
Vivienne Westwood tarafından giydirilmiş Rob Roy'a benziyorlardı. Will Allen 
şaşırarak üçlüye baktı.
    Richard Çin yemeği torbasını yere bıraktı, odadaki dönüşümü tam olarak 
kavrayınca çenesi aşağıya düştü. "Allahım, Brannigan, seni beş dakika yalnız 
bıraktım, evi ne hale getirmişsin." Allen'a dönerek, "Peki, sen de kimsin?" diye sordu.
    Allen yüzünü gülümsemeye benzeyen bir biçimde çarpıtmayı başardı. "Adım Will 
Allen. Greenhalgh ve Edwards'dan, taş-anıt mezar şirketi. Bay Barclay'ın mezarı 
hakkında konuşuyorduk."
    Richard kaşlarını çattı. "Bay Barclay’ın mezarı mı? Yani mezar taşı mı demek 
istiyorsunuz?"
    Ailen başını salladı. "Kullanmayı tercih ettiğimiz kelime bu değil ama evet, mezar 
taşı."
    "Bay Richard Barclay, öyle mi?"
    "Doğru."
    Richard başını inanmazlıkla iki yana salladı. Elini deri ceketinin iç cebine soktu ve 
fotoğraflı bir basın kartı çıkardı. Kartı Allen'a fırlattı. "Sizce ölüye benziyor muyum?"
    Ailen ayağa fırladı, katalogu elimden çekip aldı. Evrak çantasına koydu, çantayı 
kapıp Richard'la iki Kelt savaşçısını omuzlayarak geçti. Ayağa fırlayıp Allen'ın 
peşinden koşarken, "Allah kahretsin!" diye küfrettim.
    Kapıya varmışken Richard'ın, "Buraya gel, Brannigan, yapman gereken bir 
açıklama var!" diye bağırdığını duydum. Ailen park yerine doğru hızla gidiyordu. 
Üzerimde otomobilimin anahtarları yoktu; takip edemezdim. Ailen benim tek 
ipucumdu ve o da gidiyordu. Bir şey yapmam gerekiyordu. Peşinden koştum, 
gardrobumdaki tek saygın siyah ayakkabının düz olmasından memnundum. Ailen 
gümüş renkli Mazda'sına yaklaşınca farlar yanıp söndü, kapıların açılma sesini 
duydum. Ailen otomobile atladı. Motor ilk seferinde çalıştı. Kötü adamlar için hayatı 
basitleştiren bir modern teknoloji harikası daha. Lastiklerden ses çıkartarak geri geri 
geldi, otomobili döndürdü ve oturduğum çıkmaz sokaktan çıktı. Ana caddeye 
çıkarken lastiklerini yaktığını duyan herkes, onu başı belaya girmiş bir otomobil 
hırsızı sanırdı.
    Sıkıntıyla içimi çekip eve geri döndüm. Otomobilin plakasını almıştım ama bunun 
beni fazla bir yere götürmeyeceği gibi komik bir duygu vardı içimde. Bu insanlar çok 
profesyoneldi. Hiç değilse her şeyi kaydettiğimi hatırlattım kendime. Birden yolda 
durdum. Ah, hayır, yapmamıştım. Alexis'in ziyareti ve şok açıklamasının yarattığı 
kargaşada Richard'ın oturma odasına yerleştirdiğim mikrofonları açmayı 
unutmuştum. Bütün operasyon boşa gitmişti.
    Bu kadar da değil, kızgın ve fazlasıyla canlı Richard'la da uğraşmam gerekecekti. 
Kollarını kavuşturmuş, kaşlarını çatmış olarak kapının önünde duruyordu. İç 



geçirerek ona doğru yürüdüm. Ayaklarımda topuklu ayakkabı olsaydı sürüklüyor 
olurdum. Ben yaklaşırken Richard alaycı bir tavırla, "Bir neo-punk grubuyla yolda 
olmanın ölümden daha kötü bir kader olduğunu düşündüğünü biliyorum ama gene 
de bir mezar taşı yapılmasını gerektirmez" dedi.
    Yorgun bir sesle, "İş içindi" dedim.
    "Bunun için minnettar olmam mı gerekiyor? Oturma odamda bir adam vardı. Hiç 
değilse oturma odamdı diye düşündüm ama bakınca artık bundan o kadar emin 
değildim. Belki yanlışlıkla başka bir eve girmiştim. Her neyse, benim oturma 
odamda benim kanepeme oturmuş benim sözde kız arkadaşımla benim mezar taşımı 
konuşan bir orospu çocuğu vardı."
    "Sevgilin" diyerek onu düzelttim. "Yirmi dokuz yaşındayım, unuttun mu? Artık bir 
kız değilim."
    Richard beni duymazdan gelerek konuşmaya devam etti. "Sanırım ölü olmalıyım. 
Ve bunu, iş olduğu için sakin durup kabullenmem mi gerekiyor?" diye bağırdı.
    Omzumun üzerinden başparmağımla siteyi göstererek, "Beni içeri alacak mısın, 
yoksa bilet mi satayım?" diye sordum sakin bir sesle. Şu anda çevredeki evlerin 
pencerelerinin yarısının dolu olduğunu görmek için bakmam gerekmiyordu. Son 
günlerde televizyondaki diziler o kadar yavanlaşmıştı ki bölgedekiler Komşu 
İzleme'ye dönmüşlerdi.
    "Seni içeri almak mı? Neden? Cenaze levazımatçısını mı bekliyoruz? Tabutun 
teslim edilmesi mi gerekiyor?" diye sorarak burun burna gelecek kadar başını ileri 
çıkardı. Nefesindeki marihuananın tatlı kokusunu alabiliyor, ela gözlerindeki altın 
parıltılarını görebiliyordum. Çevrenizdeki küçük ayrıntılara dikkat etmek öfkeyle 
başa çıkmak için iyi bir tekniktir.
    Onu göğsünden ittim. Fazla sert değil, yalnızca geri çekilmesini sağlamak için. 
"İçeride açıklayacağım" dedim, dişlerimi sıkarak.
    Richard geri dönerek arkasında duvara yaslanmış, çaresizce, kavgayla 
ilgilenmeyecek kadar "cool" görünmeye çalışan iki neo-punk'ı itip geçerken, "Nasıl 
bir açıklama olacaksa..." diye mırıldandı.
    Richard'ın arkasından oturma odasına girip koltuğa oturdum. Richard karşıma 
oturdu, aramızda sehpa vardı. Üç alışveriş torbasının içindekileri masanın üstüne 
boşaltmaya başladı, Dev Kek savaşçılarına, "Kâselerle yemek çubuklarını mutfakta 
bulabilirsiniz" dedi. "Koridorda sağdaki ilk kapı. Tabii Kate orayı da boşaltmamışsa." 
Kızıl kafa yemek alet edavatını getirmek için çıktı. Richard tehditkâr bir tavırla, 
"Boşaltmamış olsan iyi olur, Brannigan" diye de ekledi.
    Neşeli bir sesle, "Güzel kokuyor" dedim. "Yang Sing, değil mi?"
    "Allahın belası Çin yemeklerini boş ver!" Dünyanın durmasını bekledim. Allahın 
belası Çin yemeklerini boş mu ver?' Üzerinde soya sosu olmayanı yemekten 
saymayan adam mı söylüyor bunları? Richard ısrar etti. "O sürüngen burada ne 
arıyordu?"
    Kızıl saçlı, kâse, yemek çubuğu ve servis kaşıklarını önümüze koyarken, "Bana bir 
mezar taşı satıyordu" dedim. Bir kaşık aldım ve acılı-ekşili çorba kutusuna uzandım.
    "Bunu anladım. Ama neden burada? Ve neden benim mezar taşım?" Richard 
neredeyse havlar gibi konuşuyordu.
    Mohikan punk arkadaşıyla bakıştı. Kızıl saçlı başını salladı. Mohikan, "Bak" dedi. 
"Bu kavganın hiç yeri değil, Richard, ne demek istediğimi anlıyor musun?" Glasgow 



aksanı o kadar güçlüydü ki bununla bir köprü yapabilir ve uygarlıktan daha uzun 
yaşayacağına emin olurdun. Duygularını deşifre ettikten sonra onunla aynı fikirde 
olmaktan kendimi alamadım.
    Kızıl saçlı olan araya girdi. "Bu arada, başka bir zaman da gelebiliriz." Aksan 
aynıydı.
    Richard, "Boş verin tekrar gelmeyi, şu anda buradasınız" dedi. "Oturun 
oturduğunuz yerde. Kate seyircileri sever, öyle değil mi, Brannigan?" Kâsesine 
kızarmış erişte ve soya filizleri koydu, üzerine güzel kokulu doldurulmuş ördek 
parçaları ve bir iki tane karidesli mantı ekledi, sonra arkasına yaslandı. "Peki, ben 
neden ölüyüm?"
    Bunu bana her zaman yapar. Çin yemeğinden payımı almak için en minik bir 
şansım varsa, uzun ve karmaşık yanıtlar gerektiren sorular sorar. Annemin beni 
ağzım doluyken konuşmayacak tarzda iyi yetiştirdiğini çok iyi bilir, insan bazı 
dayatmalara isyan edebilir; öbürleriyse içine işler. Sinüslerimi temizleyecek kadar 
güçlü acılı-ekşili çorbayı bir yandan içerken bir yandan da ona dolandırıcılığı 
anlattım.
    Sonra da, Richard yorum yapamayacak kadar yemeğiyle meşgul olduğu için 
saldırıya geçtim. "Damdan düşer gibi kapıdan girip planımı mahvetmeseydin her şey 
mükemmel olacaktı. Şunu unutma ki iki gün erken geldin. Taş Devri'ne ait homurtu 
sözlüğünden rastgele seçilmiş bir adı olan bir grupla Milton Keynes'de olman 
gerekmiyor mu? Neydi o? Tıksırık? Hıçkırık? Ossuruk?"
    Richard, ağzı, Singapur vermicelli'yle dolu olarak, "Pısırık" diye mırıldandı. 
Ağzındakileri yuttu. "Ama şimdi eve erken dönmemden söz etmiyoruz. Bu 
karışıklıktan söz ediyoruz" diyerek çubukları havada salladı.
    Sert bir sesle, "Hiç olmadığı kadar düzenli ve temiz" dedim.
    Mohikan, "Kötü bir haber ama" diye mırıldandı. "Hey, bayan, chakra'nı 
dengeletmeyi hiç düşündün mü? Enerji akışın üçüncüde tıkanmış."
    Kızıl saçlı, "Kapa çeneni, Lice. Herkes aydınlanmış olamaz ki" dedi. Birçok insanın 
üç kaburgasını kırabilecek bir dirsek attı ona. Lice yalnızca homurdandı.
    "Hâlâ neden eve erken döndüğünü söylemedin" dedim.
    "İki nedeni vardı. Gerçi eve gelip de gördüklerime bakılırsa bunlardan birine 
neden zahmet ettiğimi bilmiyorum" dedi Richard. Sanki bir tür açıklamaymış gibi, 
"Tahmin mi etmek gerekiyor? Hayvan mı, bitki mi yoksa mineral mi?"
    "Prole'da yapacağım dizi için gerekli bütün malzemeyi topladım, sonra çocukları 
buraya getirdim. Çocuklar, Kate Brannigan ile tanışın, görünüşü tam tersini gösterse 
de özel detektiftir. Kate, bu Dan Druff, Glasgow'un yeni top punk grubu Dan Druff 
ve Scabby Heided Bairns'da vokalisttir." Kızıl saçlı ciddi bir ifadeyle başını salladı ve 
çubuklarıyla selam işareti yaptı. "Bu da Lice, grubun davulcusu." Lice başını 
kâsesinden kaldırıp salladı.
    "Tanıştığımıza memnun oldum" dedim. "Richard, bu akşamı Dan ve Lice ile 
geçirdiğime memnunum ama onları neden eve getirdin?" Nezaketim ve zarifliğim 
çoktan raftaki ömürlerini tamamlamıştı. Kaldı ki Dan ve Lice yer gök inlemedikçe 
hakarete uğradıklarını fark edecek türde tipler değildi.
    Kayıtsız bir tavırla, "Yılın iyiliği" dedi. "Bir detektife ihtiyaçları var ve senin bir 
öneriyi reddettiğini hiç görmedim."
    "Paralı bir öneriyi" diye mırıldandım.



    Dan, "Sana ödeme yapacağız" dedi.
    Lice uğursuz bir tavırla, "Para vereceğiz" diye ekledi.
    Dan daha da uğursuz bir tavırla, "Sıkıntıların için" diye ekledi.
    "Neden özel bir detektife ihtiyacınız var?" diye sordum.
    Richard'ın beni bir işin içine sokması ilk kez olmuyordu ve bu kez kabul edersem 
kendi isteğimle karar vermeye kararlıydım.
    Dan damdan düşer gibi, "Biri bizi ortadan kaldırmaya çalışıyor" dedi.
    "Yani?.." diye sordum.
    Lice, "Ne kadar açık anlatmamız gerekiyor ki?" dedi. "Biri bizi haritadan silmeye 
çalışıyor. İşimizi bitirmeye. Tarih haline getirmeye. Bir sonraki karmık aşamaya 
sokmaya."
    Lice'ın sözlerinin çift anlamı yoktu, ilgilenmiştim, buna şüphe yok.
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Bu kesinlikle mezar taşı araştırmamın tartışılmasından çok daha ilginçti. Daha sonra 
bunun için kendimi yiyip bitirecek ye terince zamanım olacaktı. Ne dediği pek 
anlaşılmayan Glasgow'lu müzisyenler olsa bile ciddi olarak tehdit altındakilerle 
ilgilenmek, başarısızlıklarımı düşünmekten daha iyi bir zaman geçirme yöntemi 
olarak gelmiştir her zaman. "Ölüm tehdidi mi aldınız?" diye sordum.
    Lice başını üzüntüyle iki yana sallayarak Dan'e baktı. Dan yardım için kaşlarını 
kaldırarak Richard'a baktı. Richard, "Böyle bir şey değil" dedi. "Lice ortadan 
kaldırılmak derken mecazi anlamda demek istedi."
    Lice onayladı. "Doğru. Şiir lisansı falan filan." İlgim Clint Eastwood'a çevrili bir 
silah tetiğinden daha hızlı düşüyordu.
    Dan araya girdi. "Biri profesyonel olarak söyleyeceklerimizi engellemeye çalışıyor. 
Kırmızı bir puddingten daha fazla sıkıştırılıyoruz."
    Richard, "Kırmızı pudding de ne?" diye sordu. Buna memnun olmuştum; biz özel 
detektifler cahilliğimizi göstermekten hoşlanmayız.
    Lice, "Allah aşkına" diye homurdandı.
    Dan, "Balık restoranlarının yalnızca balık ve patates kızartması sattığı bir ülkeden 
başka ne beklenir ki?" dedi. "Bir sostur, tek farkı kırmızıdır ve içinde yulaf vardır ve 
kızartırsın, tamam mı?" Biz Sassenach'lılar için, "Yağda" diye ekledi.
    Başka bir şey sormayacaktım. Bir İskoç lokantasında pizza sormamın şokunu 
üzerimden hâlâ atabilmiş değildim. Ocak başındaki kişinin pizzayı ikiye katlayıp bol 
yağın içine atıp kızartmasını şaşkınlıkla seyretmiştim. Hayır, yemedim tabii ki. 
Martılara verdim ve onların dalgalara pike yapmasını izledim.
    Martıların yerçekimini yenme yetenekleri tek bir yemekle yok olmuştu. "Peki, bu 
mecazi, şiir lisanslı profesyonel komplo tam olarak nasıl bir şey?"
    Richard, "Kısaca ifade edeyim, oğlanlara sabotaj yapılıyor" dedi.
    "Ne zaman kentte bir konser verecek olsak bazı orospu çocukları afişlerimizin 
üstünü kapatıyor" dedi Dan. "Biri organizatörlere telefon edip konser bileti 
satmamalarını çünkü bütün biletlerin bittiğini söylüyor. Konsere çıkınca da gerçek 
hayranlarımızı orada bulamıyoruz."



    Lice acı bir sesle araya girdi. "Ama her zaman bir otobüs dolusu Alman birası 
çekmiş Nazi oluyor, salonun altını üstüne getirip konseri baltalıyorlar. Şimdi 
kuzeyde doğru dürüst yerlerin yarısında yasaklıyız ve bu faşist orospu çocukları 
konserlerimizi mahvetmeye devam ederse hep aynı muameleyle karşılaşacağız. 
Organizatörler, bu adamlar bizi her yere takip etmeye devam ederse müziğimizde 
beyinsiz faşistlere hitap eden bir şey olması gerektiğini mırıldanmaya başladı."
    Richard her zamanki gibi gerekli bilgiyi vererek, "Aslında oğlanların şarkı sözleri 
bunun tam tersi" dedi.
    Dan, "Evet" dedi. "Her neyse, dün gece bardağı taşıran son damla oldu. Bedford'da 
konser veriyorduk, her zamanki gibi salonun altının üstüne getirilmesini 
seyrederken bir ahmak transistorumuzu yürüttü."
    "Polise bildirdiniz mi?" diye sordum. Ne aptalım. Oğlanlar dudak bükerek 
başlarını iki yana salladılar. Richard gözlerini yukarıya dikip derin bir iç geçirdi. 
Tekrar denedim. "Bu bana planlı bir taciz kampanyası gibi geliyor. Adamların bu işin 
peşinden gidecek kaynakları var. Ve serbestler" dedim.
    Lice, Richard'a, "Güya işinin ehli olduğunu söylemiştin" dedi. Acımasız bir 
biçimde taklidimi yaptı. '"Bunu polise bildirdiniz mi?'" Son kez böyle taklit 
edildiğimde dokuz yaşındaydım ve en yakın arkadaşımın doğumgünü partisine 
kuzenimin mavi güllü, limon sarısı kabarık parti elbisesini giyerek gitmeye 
zorlanmıştım. "Allah aşkına, bize bir bak. Bölge karakolundan içeri girdiğimiz anda 
bizi tutuklarlar. Onlara taciz edildiğimizi söylesek gülmekten yerlere yatarlar. Bunun 
çözüm olduğum sanmıyorum, bayan."
    Dan son tuzlu ve biberli pirzolayı alıp ayağa kalktı. "Haydi gel, Lice" dedi. "Bu 
bayanı utandırmak istemiyorum. Richard, iyi niyetli olduğunu biliyorum ama senin 
bayan belli kalıbının adamı değil. Nasıl olduklarını bilirsin, bugünkü kadınlar. 
Kendilerini aşan şeyler olduğunu kabul etmeye bir türlü yanaşmazlar."
    Bu son damla oldu. Sıkılı dişlerimin arasından, "Ben kimsenin bayanı değilim. 
Ayrıca Dan Druff ve Scabby Heided Bairns'i sahnelerden silmeye ciddi olarak kararlı 
görünen o bok torbalarını da ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bunu mu 
istiyorsunuz, tamam. Telaşa gerek yok."
    Richard'la Dan arasındaki işbirliği gülümsemesini gördüğüm zaman neredeyse 
ikisini de, Thai boksu salonunda mükemmelleştirdiğim uçan tekmeyle yere 
yatıracaktım. Ama bir kere teslim olduktan sonra karşı koymanın bir anlamı yok. 
Richard'a, "Sanırım bu küçük iyilikle ödeşmiş oluruz" dedim. Richard sırıttı. "Çok 
daha fazla ayrıntıları öğrenmem gerek" diye ekledim.
    Dan tekrar oturdu. "Her şey el ilanlarıyla başladı" diyerek uzun bacaklarını öne 
uzattı. Uzun bir hikâye olacağını hissediyordum.

Dan ve Lice, Richard'la beni sehpanın iki tarafında birbirimiz bakarken bıraktığında 
saat geceyarısını epey geçmişti. Lice'ı rock müzikle politika arasındaki ilişkiye ilişkin 
düşünceler özellikle de sağ kanat faşistler ve İskoçların ezilmesiyle ilgili yorumları 
yüzünden bütün hikâyeyi öğrenmek biraz zaman almıştı. Hikâyelerinde 
reddedilmesi olanaksız görünen tek açık nokta birinin kesinlikle onları bertaraf 
etmeyi istediğiydi. Scabby Heided Bairns'ın felaket katoloğundaki tek bir olay bile 
bunu açıklayabilirdi ama son birkaç hafta içinde grubun kariyerini mahveden olaylar 
birikimi açıkça gösteriyordu.



    Doksanların Bay City Rollers olma merdivenini tırmanmak için Glasgow'dan, 
İngiltere'nin alternatif müzik başkenti Manchester'a taşınmışlardı. Şimdiyse 
oğlanların havlu atıp tekrar kuzeye dönmelerine ramak kalmıştı. Bu derece çabuk ve 
bu kadar ciddi bir düşman kazanmalarının şaşkınlığıyla bu kampanyanın ardında 
kimler olduğunu bulmamı istiyorlardı. Sonraysa arkadaşlarını toplayarak bundan 
hiç şüphelenmeyen
    Manchester haydutlarına Tartan Ordusu harekâtı başlatacaklarından 
kuşkulanıyordum. Kimin tarafında olmak istediğimden tam olarak emin değildim.
    Richard, "Bu işi çözecek misin?" diye sordu.
    Omzumu silktim. "Paraları varsa benim de zamanım var."
    "Bunun parayla ilgisi yok. Bana borçlusun Brannigan, çocuklar da kötü durumda. 
Bir iyiliği hak ediyorlar."
    "Öyleyse yazı yazdığın bütün dergilerde haberlerini çıkar" dedim.
    "Bundan daha fazlasına ihtiyaçları var. Bu işin takip edilmesi gerekiyor. Bu 
olmadan bir müzik şirketinin gözünde cazip bir teklif dahi olmazlar."
    "Dan Druff ve ekibini benim gözümde çekici kılmak için Elvis'in hayranlarından 
çok daha fazlası gerekir" diye mırıldandım. "Ayrıca sana borcum falan yok. Akşamki 
işi berbat eden sen ve sevgili adamlarındı, hatırlasana."
    Richard şaşkın şaşkın bakıyordu, kocaman gözlükleri burnundan, şampiyon 
kayakçı Kartal Eddie'den daha hızlı kaymıştı. Kolunu düzenli ve temiz odaya doğru 
sallayarak, "Ya buraya ne demeli?" diye sızlandı.
    "Yüreğim iyilikle dolu olduğu için, temizlikçilerin saat başına aldığı on papeli talep 
etmeyeceğim" dedim tatlı tatlı. Ayağa kalkıp boş kapları plastik torbalara 
doldurmaya başladım.
    "Ya beni öldürmek?" diye sordu. Sesi Bee Gees vokallerindekiler gibi yükselmişti. 
"Eve gelip sevgilimin bir yabancıyla mezar taşımı konuştuğunu görünce ne hissettim 
sanıyorsun? Hazır konu açılmışken umarım ucuz bir şey ısmarlamamışsındır" diye 
ekledi öfkeyle.
    Yaptığım işi bitirip kanepeye döndüm. Bacaklarımı onunkilerin üstüne atıp ata 
biner gibi oturarak, "Richard, kendine gel" dedim.
    Ağzım onunkine doğru alçalırken, "Hiç hoş değil, ölü olmak" diye mırıldandı.
    Sonunda dudaklarımı yanağında kaydırıp dilimi elmacık kemiğine dayadım. 
Kulağını gıdıklayarak yumuşak bir sesle, "Belki de değildir" dedim. "Ama yeniden 
doğmak eğlenceli değil mi?"
    
Ertesi sabah yediyi biraz geçe yatağından çıktığım zaman Richard kıpırdamadı bile. 
Bir Post-It'e "işe gidiyorum, akşam görüşürüz" diye yazdım ve kâğıdı yastıktan 
aşağıya sarkmış koluna yapıştırdım. Eskiden mesajları keçe uçlu kalemle koluna 
yazardım ama Richard bileğinde kolayca silemediği "Süt al" mesajının bulunmasının 
imajına zarar verdiğinden şikâyet etmişti. İnsanların ihtiyaçlarına duyarsız 
kalmamak için Post-It'e geçtim.
    Kendi evime dönünce duşun altına girdim. Alexis'in balistik füzesini ilk kez 
düşünme fırsatı bulmuştum. Pennines kenarındaki evlerine son rötuşları da 
yaptıkları için Chris'le gündemlerine bebek sahibi olmayı koyduklarını biliyordum 
ama nedense ana-babalığın bu kadar acil bir proje olduğunu kavrayamamıştım. 



Lezbiyen çiftlerin birçok karmaşık işlemi yerine getirmeleri gerektiği 
düşünüldüğünde, böyle bir şeyin gerçekleşmesinin yıllar alacağını sanıyordum.
    Önce adını bilmedikleri bir verici isteyip istemediklerine karar vereceklerdi, ki bu 
durumda bebek Büyük Manchester bölgesindeki lezbiyen çocuklarının yarısıyla aynı 
babadan olabilip gelecekte ortaya çıkacak bütün potansiyel sorunları taşıyabilirdi.
    Tanıdıkları bir vericiye gitmeye karar verirlerse, ilk baştan herkesin birbiriyle, 
özellikle de babayla çocuğun ilişkisinin nasıl olacağı konusunda anlaşmaları 
gerekiyordu. Sonra adamın en az altı ay arayla yaptırdığı iki AIDS testinin 
sonuçlarını beklemek zorundaydılar. Son olarak da en elverişli zamanda spermle 
yumurtanın aynı yerde olmasını sağlamalıydılar. Alexis'e göre kadının her beş 
dakikada bir vücut sıcaklığını ölçtüğü ve herifi uygun uzvundan yakalayıp sevişme 
talep ettiği normal çiftler gibi olamazdı bu. Chris ile Alexis'i ana baba olarak görme 
fikrine alışmak bu yüzden biraz zaman alacaktı.
    Annelik içgüdüm hiçbir zaman olmadı, bu nedenle arkadaşlarım, hormonlarla 
kum torbası gibi şişlikleri ve son derece normal bir kadından, genlerini, sabırsızlıkla 
beklemekte olan dünyaya aktarmak için ölen monomanyaklara dönüştükleri zaman 
hep eğlenmişimdir. Belki biyolojik saatimin, evrendeki diğer her şey balkabağı 
şeklini alana kadar beklemesi gerekiyor. Ya da belki Richard'ın duygusal baba 
moduna girdiği zaman öne sürdüğü gibi Robocop'un duygusal sıcaklığına sahip taş 
kalpli bir orospu çocuğuyum. Her iki durumda da çocuk istemiyordum ve 
isteyenlere de doğru olanı söyleyip söylemediğimi hiçbir zaman bilemedim.
    Bencilce ama ilk düşüncem bunun hayatımda nasıl bir değişikliğe neden 
olacağıydı. Alexis benim en iyi arkadaşım. Alışverişe birlikte çıkarız. Birlikte kıran 
kırana Scrabble oynarız. Chris'le Richard sonuçlardan şikâyet etmek için orada 
olmadıkları zaman egzotik ve tuhaf yiyecekler (Fransız mayonezli ve çilek reçelli 
kekler; yeşil muz, hindistancevizi ve körili tavuk) alıp bol votkayla mideye indiririz. 
Birbirimizin kafasını ütüler ve birbirimizin ilişkilerini kullanırız. En önemlisi de 
birimizin ihtiyacı olduğunda diğeri daima yanındadır.
    Sıcak su üstümden akarken arkadaşım için şimdiden yas tutmaya başladığımı 
hissettim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Alexis'in sorumlulukları olacaktı. 
Chris'in mimarlık şirketindeki ortaklık yükümlülükleri kent dışına çıkmayı 
gerektirdiği zaman Alexis sosyal ilişkileri için zaman bulamayacaktı İşten sonra 
benimle dolaşmak yerine banyo zamanı ve mama saati için eve koşacaktı. 
Konuşmaları, inanılmaz bebeğin en son marifetleriyle sınırlanacaktı. İnanılmaz bir 
bebek olacaktı, buna kuşku yok. Hep öyle olurlar. Bitmek bilmeyen fotoğraflar 
ortaya dökülecekti. "Buraya gelsene kızım. Kendal indiriminde sana göre harika bir 
ipek bluz buldum" demek için beni arayacak yerde telefonu çocuğa verecek, o da 
"Merhaba, Kate" gibisinden "Agu, gugu" diyecekti. En kötüsü de, Kate Teyze 
olacağım gibi dehşetli bir şüphe duyuyordum. Richard'ın oğlu Davy bile bana bunu 
yapmayı hiç denememişti.
    Kumral saçlarımdaki son şampuanı da duruladıktan sonra, duştan çıktım. Hiç 
değilse bebekle aynı çatı altında yaşamak zorunda değilim, diye düşündüm başımı 
kurularken. Kaldı ki, dedim kendime, sağlıklı hiçbir şey aynı kalmaz. Arkadaşlıklar 
değişir ve gelişir, önem dereceleri değişir, hatta bazen yok olur. Yüksek sesle, "Her 
şey değişmeli" dedim. Sonra bir gri saç teli fark ettim. Sağlıklı değişim buraya kadar.



    Son zamanlarda kısa tercih ettiğim saçlarımı taradım.. Beynimi harekete 
geçirmenin zamanı. Dan ve Lice'm problemi için nereye gitmem gerektiğini 
biliyordum ama bu kaynak biraz zaman ve şeytanlık gerektirebilirdi. En kestirme yol 
ayın karanlık yüzünü ziyaret etmekti.
    
Gizmo'yu kısa bir süre takıldığım bir Telecom mühendisinin sayesinde tanımıştım. 
Mühendis ise beni, hoş bir gülümsemeyle çekici bir serserinin, anlamlı ilişkilerin 
makul bir temeli olduğuna inanacak kadar kendinizi kandırdığınız o zayıf anlardan 
birinde yakalamıştı. Kaldı ki erkek nüfusunun büyük kısmı için geçerli bir kriterdi 
bu... Telefon teknolojisi üzerine nutukları ilk başlarda ilginç gelmişti. Bir ay sonra 
kafasına bir et satırı indirme isteğine karşı koyamamış olsaydım, dünya üzerinde, 
beni meşru müdafaadan başka bir şeyle suçlayacak tek bir mahkeme bile olamazdı. 
Ama adam beni Gizmo'yla tanıştırınca onu hatırlatacak iyi bir şey bırakmıştı.
    Judy Garland bir kamyonda doğmuşsa, Gizmo da bir anorakta doğmuştu. Üstün 
ve kıvrak zekâsını başarılı bir bilim adamı olmak için kullanamayacak kadar asi 
olduğu için yeteneklerini bilgisayar teknolojisine yönlendirdi ve sanal korsan oldu. 
Hem de herşeyin en başında, henüz en güçlü bilgisayarların on sayfalık bir belgeyi, 
sizin on kişilik kahve yaptığınız sürede çıkardığı dönemde, Gizmo dünyanın dört bir 
tarafındaki insanlarla bilgisayar iletişimi kurmuştu. Telefonla Pentagon bilgisayarına 
girmeyi keşfeden yeni yetmeler onun yakın arkadaşıydı. Tahmin edeceğiniz gibi 
onlarla hiç tanışmadı, yalnızca onlarla ve gezegenin dört bir yanındaki benzer 
insanlarla konuşmalarını bilgisayara yazarak geçirdi gecelerini.
    Amerika'nın topluma ayak uyduramayanları ne yapacağını asla bilemediği için 
FBI sanal korsanları tutuklamaya, İngiliz polisi de buna ilgi göstermeye başladığı 
zaman Gizmo, Butch Cassidy ve Sundance Kid'i oynamaktan vazgeçip günyüzüne 
çıkma zamanının geldiğine karar verdi. Böylece Telecom'da çalışmaya başladı. 
İnsanlara orada bilgisayar sistem müdürü olduğunu söylerken yüzünü 
çarpıtmamayı da başarıyor. Bu, karanlık korsan krallığında kalmasını sağlayan 
bütün bilgi teknolojisine sahip olmak için karşılığında bir de para aldığını 
söylemenin başka bir yolu. Üstelik Telecom, kuzey sistemleri müdürünün bir asi 
olduğunu hâlâ fark etmedi. Gizmo'nun arkadaşlarının hiçbirinde Telecom hisseleri 
bulunmamasına şaşmamak gerek.
    Amerika ile İngiltere arasındaki can alıcı farkı gösteren bir şey seçmek zorunda 
kakaydım, bu, iki ülkenin bilgiye yönelik tutumları olurdu. Amerikalılar yapmamak 
için iyi bir neden olana kadar her şeyi öğrenirler. İngilizlerse bir Yüksek Mahkeme 
yargıcı ve bir Parlamento Yasası yapmaları gerektiği yolunda iyi bir neden olduğunu 
söyleyene kadar hiçbir şeyi öğrenmezler. Biz özel detektifler bu açıdan tıpkı sıradan 
yurttaşlar gibiyiz. Hiçbir ayrıcalığımız yoktur. Sahip olduğumuz tek şey 
kaynaklarımızdır. Bunlar da iki gruptur: Para karşılığı harekete geçenler ve ilkeler 
doğrultusunda davrananlar. Gizmo'nun, bilginin doğuştan bedava olduğuna ama 
her yerde zincirlere sarılmış olduğuna inanması müşterilerimi küçük bir servet 
ödemekten kurtarır. Polis kayıtları, sürücü ve araç bilgileri, kredi oranları: Bütün 
bunlar onun parmağının ucundadır ve Gizmo Bilgisayar Yenileme Fonu'na küçük bir 
bağışla benim olur. Bana vermeyeceği tek bilgi Telecom faturaları ya da 
numaralarıyla ilgili olanlardır. Bu, güven ihlali olurdu. Ya da aynı derecede keyfi bir 
şeye neden olurdu. Hepimiz sınırı bir yerde çizmek zorundayız.



    Ben sınırı Gizmo'nun verdiği bilgileri müşterilere aktarmama konusunda çektim. 
Onu çıkmaz sokağa girdiğim zaman ya da benim resmi yollarla edinebileceğimden 
daha hızlı ele geçirebileceğini bildiğim bilgiler için kullanırım, bu da müşterilerimin 
tasarruf yapmasını sağlar. Bu bilgiyi kötüye kullanmayacak kadar güvenilir biri 
olduğumu biliyorum. Beni tutan insanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim için 
onlara bunu aktarmam. Bir otomobil plakası sahibinin adresi ya da rehberde 
olmayan bir telefon numarası için burnumun dibinde paraları sallayan insanlar var. 
Bana kontrol manyağı deyin isterseniz ama bu tür işler yapmam. Yapan ajansların 
olduğunu biliyorum ama bu geceleri uykumu kaçırmaz. Kaygı duyabileceğim tek 
vicdan kendiminkidir.
    Gizmo yakın bir zaman önce, Whalley Range'deki işlek, kırmızı fener sokağındaki 
odasından, Levenshulme'da bir dükkânın üstündeki iki odalı dairesine taşındı. 
Levenshulme, Stockport Yolu çevresinde toplanan bir haydut yatağıdır. Dükkân 
ikinci el elektrikli süpürgeler satar. Hoover'ların öldükleri zaman nereye gittiğini 
merak ediyorsanız, burası tam yeridir. Bu dükkâna müşteri girip çıktığını hiç 
görmedim, gerçi camlar o kadar kirli ki içeride canlı seks yapılıyor olsa kimse 
farketmez. Gizmo da sınıf atladığını sanıyor.
    İşlek ana caddede trafik akışının ters yönünde gittiğim için kısa Levenshulme 
yolunu katetmem ve kırmızı tuğlalı evlerin bulunduğu yan sokakta park yeri 
bulmam uzun sürmedi. Zili çalıp bekledim, ön kapının orijinal rengi belli olmayacak 
kadar şehir kirliliğiyle kaplı olduğunu düşünüyordum. Kapıdaki tek temiz yer 
deliğin üzerindeki camdı. Otuz saniye kadar sonra zile tekrar bastım. Bu kez paldır 
küldür ayak sesleri duydum, kısa bir sessizlik oldu, ardından kapı hafifçe aralandı. 
Gizmo beni içeri alma belirtisi göstermeden, "Kate" dedi. Sert sabah ışığında cildi gri 
gibi duruyordu, gözleri beyaz laboratuvar farelerininki kadar kızarmıştı.
    "İyi misin, Giz?"
    "Madem sordun, hayır." Tıraşsız çenesini sıvazladı, işaret parmağının eklemiyle bir 
kulağının arkasını kaşıdı.
    "Sorun nedir? Polisle mi başın belada?"
    Gizmo'nun dudakları, hınzırca bir gülümsemeyle büküldü. "Asla. Tahta kafalıların 
her zaman önündeyim. Hayır, bu ciddi. Atıldım."
    "Telecom'dan mı?"
    "Başka nereden olabilir?"
    Afallamıştım. Aklıma gelen tek şey birinin Gizmo'nun iş dışı faaliyetlerini 
keşfetmiş olmasıydı. "Birinin dijital trafiğinin üzerindeyken mi yakaladılar seni?"
    Gizmo sabırsızlıkla, "Gerçek dünyaya dön" dedi. "Personel azaltma politikası. 
Bölüm başkanı, kendi de dahil olmak üzere bölümdeki herkesten çok şey bilmemden 
hoşlanmıyor. Yani maaşına zam, işine son Gizmo."
    "Başka bir iş bulursun" dedim. Konuşurken ona bakmıyor olsam kendimi ikna 
etmek daha kolay olurdu. İşveren adayı kızarmış gözler ve tıraşsızlığa ilaveten 
Edward Scissorhands'in kötü bir günündeymiş gibi duran bir saç kesimiyle yetinmek 
zorunda kalacaktı.
    "Fazla yaşlıyım."
    "Kaç yaşındasın?"
    Güleceğimi düşünüyormuş gibi kuşkulu bir dudak büküşle, "Otuz iki" diye 
mırıldandı. Ondan, dalga geçecek kadar büyük değildim.



    "Benimle dalga geçiyorsun" dedim.
    "Personel bölümündekiler kırk yaşlarındalar ve her an sepetleneceklerinden deli 
gibi korkuyorlar, bilgisayar sistemleri hakkında tek bildikleri ise bunun gençlerin işi 
olduğu. Yirmi beşin üstündeysen başvuru formuna bile bakmıyorlar. İnan bana Kate, 
fazla yaşlıyım."
    "Ne saçmalık" dedim, bunda da samimiydim.
    "Evet, tabii. Böyle boktan şeyler oluyor. Ama başkasının başına geldiğinde daha 
hoş. Peki, sen neden geldin? Saat ücretimi artırmadan önceki son siparişler için mi?"
    Ona Will Allen'ın plakasını yazdığım kâğıdı verdim. "Otomobil sahibinin adı ve 
adresi."
    Gizmo kâğıda bakmadı bile. Yalnızca, "Bugün öğleden sonra" diyerek kapıyı 
kapatmaya davrandı.
    "Hey, Giz?" Durdu. "Gerçekten üzüldüm" dedim. Başını sallayıp kapıyı kapattı.
    Mortensen ve Brannigan'ın birkaç ay önce benim için aldığı Rover 216'yı park 
ettiğim sokağa doğru yürüdüm. O zamana dek, uzun ve karmaşık bir otomobil 
finans dolandırıcılığı işinin karşılığında aldığımız lüks bir spor coupe kullanıyordum 
ama içten içe çalıştığım işte bunun uygun bir otomobil olmadığını da biliyordum. Bu 
otomobili kullanmaktan ne kadar hoşlandığım düşünülürse ayrılmak zor olmuştu 
ama Rover'ı sevmeyi öğrendim. Özellikle de arkadaşım Elfreni, motoruna, onu bütün 
BMW'li kardeşlerinden daha hızlı hale getirecek bir şeyler yaptıktan sonra.
    Köşeyi dönerken gözlerime inanamadım. Rover'ın sürücü kapısının yanındaki 
kaldırımın üzerinde mozaik taşları gibi yüzlerce küçük parlak cam parçası vardı. 
Otomobil ana yoldan yirmi metre uzaktaydı, saat sabahın sekiz buçuğuydu ve 
uzaklaşmam on dakika sürmemişti ama biri stereomu alıp sırra kadem basmıştı bile.
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Yeni bir cam ve müzik seti taktırmak için Elfreni'nin arka kaktaki garajına gitmek bir 
buçuk saatimi aldı. Camın hurdalıktan geldiğini biliyordum ama kasetçaların 
kaynağını sormak kabalık olacaktı. Moss Side'da uyuşturucu satmak yerine 
Elfreni'ne yedek parça sağlayan genç çocuklardan biri bisikletiyle benimkini getirse 
bile büyük bir şaşkınlığa uğramazdım ama belli ki şanslı günümde değildim ve daha 
az değerli bir makineyle idare etmek zorunda kaldım. Bunun üzerine bir de 
Manchester otoyolundaki trafik sıkışıklığı gelince, saat onu biraz geçe büronun 
kapısından içeri girerken pek de keyifli olduğum söylenemezdi.
    Hemen bir şeylerin ters gittiğini anladım. Büro yöneticimiz Shelley geç kalmamla 
ilgili hiçbir yorum yapmadı. Birlikte çalıştığımız bütün o yıllar boyunca beni ergenlik 
çağındaki iki oğlu gibi azarlama fırsatını hiç kaçırmamıştı. Bir keresinde bir 
doksanlık basket oyuncusu, mühendislik öğrencisi ve yerel bir grupta rapçılık yapan 
oğlu Donovan'ın haftasonu büromu boyamak zorunda kaldığını bile görmüştüm, 
çünkü eve sabaha karşı dörde kadar dönmemişti. O günden sonra işe geç kalmam 
konusunda hep iyi mazeretlerim oldu. Ama bu sabah ben içeri girerken Shelley 
başını ekrandan çevirmedi bile. Tek söylediği, "Bill içeride" oldu.
    Endişe verici. "Geldi mi? Onun daha dün öğleden sonra uçtuğunu sanıyordum."



    Shelley dudaklarını büzdü. Ciddi bir sesle, "Doğru" dedi. "Bill seninle konuşmak 
istediğini söylememi istedi" diye ekleyerek başıyla ortağımın kapalı büro kapısını 
gösterdi. Daha da endişe verici. Shelley, Bill'in bir numaralı hayranıdır. Normal 
olarak Bill dış ülkelere yaptığı güvenlik danışmanlığı gezilerinden dönünce hep 
birlikte dış büroda oturup sabah kahvemizi içer, Bill'in anlattıklarını dinleriz. Bill 
dost canlısı bir insandır; zor bir bilgisayar problemiyle uğraşmak için mutlak 
sessizlik ve huzura ihtiyacı olmadıkça kapalı kapıların ardına saklandığını hiç 
görmedim.
    Kapıya vurdum ama yanıt beklemeden açtım ve Oxford Yolu'ndaki yeni Dans 
Evi'nde daha uygun kaçacak bir sahneyle karşılaştım. Sakallı, sarışın dev Bill 
Mortensen, masasının üzerinde, beli, beni acıdan bağırtacak biçimde bükülmüş 
olarak uzanan, esmer bir kadının üzerine eğilmişti. Bill'in kocaman ellerinden biri 
kadının belini, diğeri omuzlarını destekliyordu. Dudakları birbirlerine ayrılamayacak 
derecede yapışmış gibiydi. Boğazımı temizledim.
    Bill ayağa sıçradı, doğrulup dönerken kadının dudağını şapırtıyla bırakıp ondan 
uzaklaştı. İyi ki kadının kollan Bill'in boynuna dolanmıştı, yoksa Bill'e inme inecekti. 
Bill, "Kate" diye yutkundu. Yüzünde iki ifade okudum, dudakları gülümsüyordu 
ama gözlerinde panik vardı.
    Sakin bir sesle, "Hoş geldin, Bill. Bu sabah seni görmeyi beklemiyordum" diyerek 
kapıyı arkamdan kapattım ve duvar boyunca uzanan masaya her zamanki gibi 
tünedim.
    Kadın ondan uzaklaşırken Bill beni görmek istediğine dair bir şeyler mırıldandı. 
Kadın benden en az on beş santim uzundu. Birinci çarpıcılık. Saçları Bill ne kadar 
sarışınsa o kadar koyuydu ve modası geçtiği için kısa bir zaman önce vazgeçtiğim 
kırpık saç modeli kesilmişti. Bu saç modeli onda müthiş duruyordu. İkinci çarpıcılık. 
Cildi bronz rengiydi: Kumral saça uygun ten rengi olan bizler için olanaksız bir düş. 
Üçüncü çarpıcılık. Bill'in en son arkadaşının kim olduğu hakkında en küçük bir 
fikrim yoktu ama çoktan ondan nefret etmiştim bile. Kadın sırıttı ve bana doğru 
yürüdü, elini kıpır kıpır bir yeni yetmenin heyecanıyla uzattı. "Kate, seninle 
tanıştığıma çok memnun oldum" dedi, Crocodile Dundee'nin BBC haber sunucusu 
sanılmasına neden olabilecek bir Avustralya aksanıyla. "Bill bana senden o kadar çok 
söz etti ki zaten tanıyor gibiyim." Tereddütle elimi uzattım, kadın heyecanla elimi 
sıktı. Öbür eliyle omzuma hafifçe vurarak, "Arkadaş olacağımızı biliyorum" diye 
ekledi.
    Kaşlarımı kaldırarak Bill'e baktım. Bill bize doğru yürü! yünce kadın elimi bırakıp 
onun elini tuttu. Bill nihayet, "Kate" dedi. "Bu Sheila." Gözleri gülmemem için beni 
uyarıyordu.
    "Sakın söyleme, bırak ben tahmin edeyim" dedim. "Avustralya'da tanıştınız."
    Sheila gürültülü bir kahkaha attı. Aşırı tepkisinin beni bastırılmış İngiliz kadını 
rolüne soktuğunu hissedebiliyordum. "Tanrım Kate, mizah duygun hakkında Bill 
haklıymış" de Dudaklarımı gülümseme sandığım bir biçimde kıvırdım. "Hey Bill, 
haberi versen iyi olur" dedi Sheila.
    Bill bir an durup sakalını çiğnedikten sonra, "Sheila'yla ben evleniyoruz" dedi.
    Afalladığımı söylemek, Tom Hanks'in biraz rol yapmayı bildiğini söylemek 
olurdu. Bill kadınlardan hoşlanmadığı için değil. Çeşitliliği de sever. Seri bir tekeşli 
olarak Kazanova ve Don Juan onun yanında amatör kalır. Ama çıktığı kadınlar 



konusunda her zaman seçmeci olmuştur. İyi görünüşlü kızlar tercih etmesine 
rağmen beyin ve hırs her zaman gündeminin üst sıralarında yer almıştır. Bu yüzden 
Sheila, Bill'in yanında gördüğüm diğer kızlara nazaran daha çok bimboya benzese 
de, ana kadar gördüklerime dayanarak ani bir yargıda bulunmayacaktım. Fazla bir 
şey söylemeden "Tebrikler" demeyi başardım.
    Sheila sıcak bir tavırla, "Teşekkürler, Kate" dedi. "Ortağını kaybetme konusunda 
bu kadar cömert olman büyük bir cesaret."
    Bill'e baktım. Bill bir buz küpü yutmuş gibi duruyordu. "Bu gibi durumlarda 
insan, 'Bir ortak kaybettim ama bir sekreter kazandım,' falan der sanırdım" dedim 
uğursuz bir tavırla. "Bana henüz söylemediğin bir şeyler olduğunu hissediyorum, 
William."
    "Sheila, Kate'le benim sıkıcı iş konuşmaları yapmamız gerek. Neden Shelley'i seni 
en iyi butiklere götürmesi için kandırmıyorsun? Öğle yemeği saatinde dönersiniz, 
hep birlikte Brasserie'ye gideriz" dedi umutsuzca. Bir gözü yere vurduğum 
topuğumdaydı.
    Sheila onun dudaklarına küçük bir öpücük kondurarak, "Hiç önemli değil, Bill" 
dedi. Yanımdan geçerken el salladı. "Seni daha iyi tanımak için sabırsızlanıyorum, 
Kate."
    Kapı arkasından kapandıktan sonra uzun bir sessizlik oldu. Yapabildiğim kadar 
acımasız bir biçimde, "Neden Shelley'i seni en iyi butiklere götürmesi için 
kandırmıyorsun?" diye taklit ettim.
    Bill yumuşak bir sesle, "Sheila'nın Sydney'de üç butiği var" dedi. Bunu 
anlamalıydım. İşte bu, onu yarı çıplak gibi gösteren, terzi elinden çıkma siyah 
elbiseyi açıklıyordu.
    "Güne başlamak için iyi bir yol değil, Bill" dedim. "Ne demek istedi, ortağını 
kaybedeceksin diye? Erkeğinin başka bir kadınla çalışmasını istemeyen patolojik 
kıskanç tiplerden mi? Yoksa Shelley de mi Vals Yapan Matilda'dan tekme yiyecek?"
    Bill kendini iskemlesine atıp içini çekti. "Sheila bu konuşmadan korktuğumu 
biliyor, beni söylemeye zorlamak için yaptı bunu" diye açıkladı. "Kate, buraya kadar. 
Sheila istediğim kadın."
    Acı acı, "Kabul etmeliyiz ki Bill, bilinçli bir karar vermeden önce yeterince tüketici 
testinden geçtin" dedim. Onun adına mutlu olmak istiyordum. Sheila'nın sözlerinin 
yarattığı korku olmasa onun için mutlu olabilirdim.
    Bill gözlerimin içine bakıp gülümsedi. "Doğru. Hazır onu bulmuşken kaybetmek 
istemiyorum. Evlilik en anlamlı seçenek olarak görünüyor." Gözlerini kaçırdı. "Bu da, 
ya Sheila'nın buraya taşınması ya da benim Avustralya'ya gitmem demek."
    Sessizlik. Bunun ardından ne geleceğini biliyordum ama onu işkenceden 
kurtarmaya gerek görmedim. Duvara yaslanıp kollarımı göğsümde kavuşturdum. 
Ayı Bill gözlerimin önünde oyuncak ayıdan tüylü kocaman bir hayvana 
dönüşüyordu ve bu dönüşümden hoşlanmamıştım. Birkaç kez iç geçirdikten son en 
nihayet, "Benim taşınmam mantıklı olacaktır. İşim onunkinden daha rahat taşınabilir. 
Avustralya'da yaptığım işler dolayısıyla iyi bağlantılar kurdum, oysa Sheila'nın 
burada hiç tanıdığı yok. Kaldı ki orada hava daha güzel. Şarap da." Bana yalvaran, 
küçük oğlan gülümsemesiyle bakmaya çalıştı.
    İşe yaramadı. "Peki Mortensen ve Brannigan'a ne olacak?" diye sordum. Sesimdeki 
sertlik beni bile şaşırttı.



    Bill bir soruna takıldığında zaman zaman içtiği Sherlock Holmes piposunu eline 
alıp doldurmaya başladı. "Özür dilerim, Kate ama ortaklık payımı satmak zorunda 
kalacağım. Sorun şu ki, Sydney'de yeniden başlamak için gerekli sermayeye 
ihtiyacım var."
    "Bunu duyduğuma inanamıyorum" dedim. "Bizi en çok para verene satmayı 
gerçekten düşünüyor musun? Ana-baban Cheshire'ın ekilebilir topraklarının yarısına 
sahip. Onlardan alamaz mısın?"
    Bill dudaklarını büktü. "Elbette alamam" diye gürledi. "Sen ortak olmak istediğin 
zaman gidip babana el açtın mı? Hayır, kendi kendini finanse ettin. Kaldı ki şu anda 
çiftçilikte de herşey toz pembe değil. Dağıtacak nakit paraları olduğunu sanmam."
    Öfkeyle, "İyi" dedim. "Peki, kime sattın?"
    Bill şok olmuş gibi bakıyordu. "Kimseye satmadım" diye karşı çıktı. "Arkandan 
böyle bir iş çevireceğimi nasıl düşünebilirsin?"
    Omzumu silktim. "Her şey bana danışılmadan olup bitmişe benziyor. Bu neden 
farklı olsun?"
    "Yazdığımız zaman, ortaklık sözleşmesini okuma zahmetine katlanmamış mıydın? 
On altıncı paragraf. İkimizden biri, payını satmak isterse önce diğer ortağa önermek 
zorundadır. Öbür ortak satın almak istemese bile üçüncü şahıslara satışı mantıklı bir 
temelde veto etme gücüne sahiptir."
    Ezberden, "Mantıklı temelle ilgili son karar şirketin bütün alışanlarına danışılarak 
verilecektir" maddesini okudum. Sözleşmenin büyük bir kısmını ben yazmıştım, kilit 
kısımlarını ezberden bilmem o kadar da şaşırtıcı değildi. "Bu çok açık, Bill. Payını 
satın alamayacağımı biliyorsun. İstediğin şeye engel olmayacak kadar, seni 
sevdiğimi de domuz gibi biliyorsun. Alıcını kendin seç yani."
    Ayağa fırlayıp kapıyı açtım. "Ben çıkıyorum" dedim, kapıyı da bir güzel çarptım. 
Hissettiğim iğrenme ve öfkeyi onun da benim kadar kuvvetli hissetmesini umut 
ediyordum. Bazen sizi iyi hissettirebilecek tek şey ancak beş yaşında bir çocuğun 
yapacağı bir şeydir.
    
Puro Dükkânı adlı kafede köpüklü bir capuccino'ya bakıyordum. Garson kız köşede 
espresso içen arkadaşlarıyla canlı bir konuşmaya dalmıştı ama onların dışında başka 
kimse yoktu. Dedikodularına kulağımı tıkamak ve Bill'in söylediklerinin sonuçlarını 
düşünmek zor değildi. Bill'in benim için planladığı şeye inanamıyordum. Bill 
hakkında düşündüğüm her şey bununla sona ermişti. Yargı gücümün kullanılmış 
kedi kumu torbasından daha değerli olmadığını hissettim. Adam iş ortağım olmadan 
önce arkadaşımdı. Çalışma saatleri ve verdiği para barda çalışmaktan daha iyi 
olduğu için öğrenci bursuma destek olsun diye onun yanında çalışmaya başlamıştım. 
İkinci yılın sonunda hukuku bırakmamdan bu yana birlikte çalışıyorduk. Kurtlar 
arasında çalışamayacağımı kavramış, onun yerine sarışın bir ayıyı tercih etmiştim.
    Onun payını satın almamın hiç yolu yoktu. Ortak olduğumuz zaman yaptığımız 
anlaşma yeterince basitti. Bill işyerinin değerini hesaplatmış, ben de yüzde otuz beş 
payı alabilmek için çalışmıştım. Bankadan kısa vadeli kredi aldım ve dört yıl içinde 
parayı geri ödedim. Bunu, maaşımı ve onun üzerinden kazandığım her kuruşu 
bankaya ödeyerek becerdim. Yıllık kâr payım da buna dahildi. Sonunda, üç ay önce 
bütün borcum bitti.



    Bunu kısmen hiç beklemediğim bir tepeden inme hediye sayesinde becerdim. 
Hediyenin kaynağını ise hediyeyi veren örgütlü suçlularla bağlantı kurulma riskini 
almadan ne vergi memurlarına ne de başka hiç kimseye açıklayamam. Krediyi 
ödemek zor olmuştu ve bir daha böyle tehlikeli işler yapmaya hiç niyetim yoktu.
    Bunu kabul etmek zorundaydım. Dört yıl önceki fiyatlarla bile Bill'in yüzde altmış 
beşlik payını satın alacak nakiti bulamazdım, üstelik o zamandan beri ikimizin 
getirdiği yeni müşterilerle ajansın değeri daha da artmıştı. Kârlı bir detektiflik 
ajansındaki üçte ikilik payın iyi bir yatırım olduğuna karar veren herhangi birinin 
kurbanı olacaktım.
    Önümdeki masaya bir fincan daha konuldu. Şaşırarak başımı kaldırınca 
Shelley'nin gözleriyle karşılaştım. Mantosunu iskemlenin arkasına koyup karşıma 
otururken "Seni burada bulacağımı düşünmüştüm" dedi. Yüzü şu oyma Afrika tören 
maskelerine benziyordu, hareketsiz ve cilalıydı, özellikle de artık örgülü saçlarına 
taktığı boncuklardan vazgeçip dümdüz ördüğü için. Yüzünden buraya bana yakınlık 
göstermeye mi, yoksa terslik yapmamam için beni ikna edip Bill'i savunmaya mı 
geldiğini anlayamadım.
    Acı acı, "Biz de Lincoln'ün köleliği kaldırdığını sanmıştık" dedim. "Alınıp satılma 
konusunda ne hissediyorsun?"
    Shelley, "Benim için senin kadar kötü değil" dedi. "Yeni patronu sevmezsem 
kapıdan çıkıp kendime yeni bir iş bulabilirim. Ama sen Bill'in payını satacağı kişiye 
mahkûmsun, haksız mıyım?"
    "Her zamanki gibi haklısın. Zincirlere geri dönüş, Shell, ben buyum işte. Chrissie 
Hynde'nin dediği gibi, koşullar kontrolümüzün dışında."
    Shelley'nin kaşları havaya kalktı. "Böyle olması gerekmez, değil mi?"
    "Demek istediğini anlayamadım."
    "Bill'in bu tavrı alıştığımız bir şey değil."
    Heyecanla sözünü kestim. "Elbette değil. Sheila yüzünden, değil mi? Birilerinin 
dediği gibi, hayalarını yakaladın mı, akılları ve yürekleri de peşinden gelir. Sheila'nın 
Bill’in vücudundaki hangi parçayı yakaladığına ise şüphe yok."
    "Arkasında kimin olduğu önemli değil, sonuç gene de aynı" dedi. "Asıl önemli 
olan şu, Bill arkadaşınmış gibi davranmıyor ve benim kitabımda yazdığı kadarıyla 
bu da sana, onun arkadaşıymışsın gibi davranmama hakkını verir."
    "Eeee?"
    "İşin yüzde otuz beşi senin, değil mi?"
    Başımı salladım. "Tam tamına."
    "O zaman sen de payını pazara çıkar. Ya bağımsız olarak ya da tüm paketin bir 
parçası olarak."
    Kaşlarımı çattım. "Ama bu işin değerini çok düşürür. Ortaklardan birinin varolan 
müşterilerle kaldığı oturmuş bir ajansı satın almak bir şey, adından ve büro 
malzemesinden başka bir şeyi olmayan bir ajansı almak başka bir şey."
    Shelley, "Tam da bunu demek istiyordum" dedi.
    "Ama koyduğum paranın büyük kısmını kaybederim" dedim.
    Shelley, "Ama Bill çok daha fazlasını kaybeder" cevabını verdi. "Şu anda senden 
çok daha fazla nakit paraya ihtiyacı var. Bu sana biraz zaman kazandırır. Sana 
pazarlık gücü verir."



    Yavaşça başımı salladım. "Shelley çok kötü niyetli bir anneymişsin" dedim, 
sesimde hayranlık vardı. "Ben de Bill'in, senin mavi gözlü küçük oğlun olduğunu 
sanıyordum."
    Shelley'nin dudakları kısıldı. Burnuyla ağzı arasında çizgiler oluştuğunu fark 
ettim. "Dinle Kate, büyürken birçok kadının öğretmenlere ya da polislere 'bu benim 
çocuğum, ister doğru ister yanlış yapsın' dediğini işittim. Şimdi onların çocuklarını 
görüyorum, uyuşturucu kullanıyor ya da parmaklıkların ardındalar. Aptalca çete 
savaşlarında vurulanların cenazelerine gittim. Kör sadakatin böyle sonuçlar 
vermesinden hiç hoşlanmıyorum. Bill uzun süredir arkadaşım ve patronum ama 
şimdi ikimize de pislik gibi davranıyor ve karşılığında böyle biri muameleyi hak 
ediyor."
    Onun her ikimiz için de en iyi sonucu elde etmeye yönelik soğukkanlı kararlılığına 
hayran oldum. Bu işi Shelley'nin istediği kadar acımasız yapıp yapamayacağımı 
bilmiyordum, "Haklısın" dedim. "Ona benim de payımı satacağımı söyleyeceğim."
    Shelley gülümsedi. "Bahse girerim şimdi kendini daha iyi hissediyorsundur" dedi. 
Yanılmıyordu. "Peki bugün yapacak işin yok mu?"
    Ona bir önceki akşamın serüvenlerini anlattım ve tahmin ettiğim gibi benimle 
fazlasıyla alay etti. "Bu yüzden şimdi Dennis'i görmem gerekiyor" dedim. "Richard 
rock dünyasının müzik yanını her şeyiyle bilebilir ama iş kriminal tarafa geldi mi 
tamamen kayıptır. Dennis ise Ice T'yi Enya'dan ayıramayabilir ama 'Haleluya 
Korosu'ndan nasıl yasadışı para kazanılacağını bilir." Tek sorun, Shelley'nin de çok 
iyi bildiği gibi, arkadaşım ve bazen akıl hocam Dennis'in her zamanki gibi kolayca 
ulaşılmayacak bir yerde olmasıydı. Majesteleri Kraliçe konuklarını kendine saklama 
konusunda gereksiz yere titizlik gösteriyordu.
    Dennis'le tanıştığımda kırkına merdiven dayamış birçok insan gibi önemli bir 
meslek değişiminden geçiyordu. Cezaevinde bir süre yattıktan sonra profesyonel ve 
çok başarılı bir hırsız olmaktan vazgeçip, zengin ve ünlü olmaya geçmiş, yasaların 
boşluklarından yararlanma gibi daha az tehlikeli ama daha yorucu bir iş seçmişti. 
Zaman zaman Mortensen ve Brannigan'a danışmanlık da yapıyordu. Ondan kilitleri 
açmayı, alarm sistemlerini devreden çıkarmayı ve tek bir iz bırakmadan dosya 
dolaplarını karıştırmayı öğrenmiştim.
    Ne yazık ki Dennis'in küçük bir girişimi, bir teslimatı yanlışlıkla Uyuşturucu 
Bölümü'nün denetimlerinden birinin ortasında ayarladığı için ters gitmişti. Polisler 
büyük uyuşturucu satıcılarını ve ana haberlerde sözü edilen şu kokain partilerinden 
birini ele geçirmek yerine basit bir hırsız ve yerel gazetede ancak üç satırlık yer 
kaplayan türde küçük bir balık yakaladılar. Polislerin başarısızlığının bedelini 
Dennis ödedi, işin elinde patlaması mahkemede ona on sekiz aylık hapis cezasına 
mal oldu. Sabıkası ve son günlerde yaptığını bildiğim diğer işler nedeniyle bazıları 
ucuz atlattığını söyleyebilir ama on sekiz gün hapiste bile çıldıracak bir insan olarak 
ben, onlardan biri değilim. Shelley, "Onu ne zaman görebilirsin?" diye sordu.
    İyi bir soru. Ne bir Ziyaret İzni'm ne de yakın bir gelecekte bir tane alma ihtimalim 
vardı. Bir keresinde telefon edip Dennis'in avukatlık bürosundan bir yetkili 
olduğumu iddia ederek ertesi gün için randevu istemiştim. Ama son günlerde 
güvenlik çok sıkılaşmıştı. Çok fazla tutuklu açık olmaması gereken cezaevlerinden 
yürüyerek kaçmıştı. Şimdi Strangeways'de bir randevu almak istediğiniz zaman, 
önce ayrıntıları alıyorlar, sonra da başvuran kişinin adını teyit etmek ve size iki harf 



dört rakamdan oluşan bir şifre vermek için, temsil ettiğinizi öne sürdüğünüz şirketi 
arıyorlar. Şifre olmadan içeriye giremezsiniz. "Ruth'dan hukuk yöneticilerinden biri 
gibi davranmama izin vermesini istemeyi düşündüm" dedim.
    Shelley homurdandı. "Son olaydan sonra mı? Sanmıyorum."
    Ruth Hunter'dan habersiz, onun stajyeriymişim gibi rol yaptığım en son vakada 
bana o kadar kızmıştı ki uzun zaman gönlünü alamamıştım. Shelley haklıydı. Ruth 
bu oyuna katılmazdı.
    Shelley sesinde bir kınama ya da özür belirtisi olmadan, "Sana işini nasıl 
yapacağını öğretmeye niyetim yok" dedi. "Bunun bir işe yaramayacağını da 
biliyorum. Ama dosdoğru gitmeyi hiç düşünmedin mi?"
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Sağ topuğum üzerinde dönerek dizimi büktüm, sol bacağımı doğrulttum, çeyrek 
daire çizecek ivme kazandım. Kaslı bacak ıslık çalarak hemen yanımdan savruldu, 
kalçamı ıskaladı. Hızla yana çekilirken göstermek zorunda olduğum çabadan dolayı 
inledim ve saldırganımın dizine küçük bir tekme attım.
    Çok yavaştım. Bir anda, sağ bacağımın altımdan kaydığını hissetmemle birlikte 
yerde sırtüstü yatıyordum. Ciğerlerim karaya vurmuş balıklar gibi hava almaya 
çalışıyordu. Christie O'Brien tepemde dikilmiş sırıtıyordu. Ergenlik çağındakilerin 
kayıtsız acımasızlığıyla, "Yavaşlıyorsun" dedi. Elbette ona kıyasla yavaştım; kaldı ki 
Christie on dört yaş altı İngiliz şampiyonası eski finalistlerindendi. Ama Christie 
'modayı ve oğlanları tanımadan önceki Christie' babasının kızıydı. Pes etmiş 
insanları tekmelemekle bir başarı kazanılamayacağını küçük yaşta öğrenmişti.
    Dennis'den öğrendiğim diğer bir şey de Thai boksuydu: Dennis'in her kadının 
bilmesi gerektiğinde ısrar ettiği bir spor. Teorisine göre benim gibi ufak tefek bir 
kadın âdil bir dövüşte bir erkeği asla yenemez, bu yüzden kişisel güvenliğin anahtarı 
kasıklara ya da baldıra iyi bir tekme indirmektir. Sonra da "bacaklarım, yüzümü kara 
çıkarmayın" kısmı gelir. Thai boksu önce nasıl tekme atılacağını öğretir, sonra da 
olay yerinden yeterince çabuk uzaklaşabilmek için formda kalmanızı sağlar.
    Dennis içeri girdiğinde Christie'ye göz kulak olmamı rica etmişti. Christie 
annesinin parlak sarı saçlarını ve büyük mavi gözlerini almıştı ama beynini, 
çevresinde ona göz kulak olacak, yalnızca cömert bir ruhu ve ortalama bir akvaryum 
balığından biraz daha fazla beyin hücresi olan bir yetişkin olduğu zaman, bir genç 
kızın verebileceği zararı çok iyi bilen babasından almıştı. Christie beni jimnastik 
salonunda görmeye alışkın olduğu için son günlerde onunla daha çok zaman 
geçirdiğimi ya fark etmemiş ya da buna gücenmemeye karar vermişti.
    Yan yana duş alırken -tam anlamıyla buz gibi suyla- Chris de okulda kimin 
kiminle ve neden çıktığıyla ilgili en son dedikoduları anlattı. Ayrı bölmeler 
istiyorsanız, başka bir yere gidip dört katı üyelik aidatı ödersiniz. Havluyla 
kurulanırken konuyu Dennis'e getirmeyi başardım. "Öyleyse babana bu Jason'ından 
bahsettin" dedim. Oğlanın adını fazla sık tekrarlamıştı.
    "Dalga mı geçiyorsun?" dedi Christie. "Ona bizzat denetleyemeyeceği birini 
anlatayım da Jason'ın kapısına gansterlerini mi havale etsin? Kesinlikle olmaz. Çok 
yakında çıkacak zaten."



    "Onu ne zaman göreceksin?" diye sordum.
    "Annem Perşembe öğleden sonrası için ziyaret izni aldı. Onunla gitmem gerekiyor 
ama ülkelerarası seçmeler var ve kaçırmak istemiyorum" dedi, bir yandan da 
başından svetşörtünü geçiriyordu. "Babam buna aldırmaz. Takıma girmeyi 
kaçırırsam daha çok üzülür. Ama annem Strangeways'e tek başına gitmeye gerçekten 
ürküyor, bu yüzden onunla gitmem gerektiğini hissediyorum."
    "Senin yerine ben gidebilirim" diye önerdim.
    Christie'nin yüzü aydınlandı. "Bunu yapar mısın? Gitmeyi gerçekten ister misin? 
Seni uyarıyorum, dönüşte gözyaşları sular seller gibi akıyor."
    "Önemli değil" dedim. "Babanı görmek isterim. Onu özledim."
    Christie içini çekip yeni öğrencilerine baktı. "Ben de." Başını kaldırıp bana baktı, 
gözleri ışıldıyordu. "Aslında ona kızgınım, biliyor musun? Son kez çıktığı zaman 
bana bir daha tekrar içeri girmesine neden olacak bir şey yapmayacağına söz 
vermişti."
    Öne eğilip onu kucakladım. "Seni hayal kırıklığına uğrattığını biliyor. İnsanın 
babasının mükemmel olmadığını kabullenmesi kolay değil ama o da hepimiz gibi. 
Onu bağışlamana ihtiyacı var, Christie."
    "Evet, tabii" dedi. "Öyleyse anneme Perşembe akşamüzeri onu alacağını söylerim." 
Ayağa kalkıp terli spor giysilerini Dennis'in önceki bahar piyasaya sürdüğü sahte 
Head çantalarından birine koydu. "Görüşürüz, Kate" diyerek kapıya doğru yürüdü.
    Ona bir iyilik yaptığımı bilmek, kendimi biraz daha az Güney Manchester sömürü 
kraliçesi gibi hissetmemi sağladı Ama çok daha az değil. Doğru yoldan gitmek 
buraya kadar.
    
Jimnastik salonundan çıktığımda isteğim bilgi konusunda bir gelişme olup 
olmadığını öğrenmek için Gizmo'ya uğramaya karar verdim. Sale'den 
Levenshulme'a sabah trafiği bir cehennemdi. Aslında motoru çalıştırır çalıştırmaz 
bunu anlamıştım ama bir kereliğine aldırmadım. Kim? Ben mi Bill'le karşılaşma 
konusunda isteksizdim?
    Cyndi Lauper kızların yalnızca eğlenmek istediklerini bana hatırlatırken santim 
santim ilerliyordum. Kasete küfredip Cyndi'nin yerine Tanita Tîkaram'ın kasvetinin 
dünyamı kaplamasına izin verdim. Birini bütün dünyayı ağlatmakla suçladığı zaman 
neyi kastettiğini tam olarak anlıyordum. Üniversite şehrinin merkezinde Oxford 
Yolu'yla Willbraham Yolu'nun kesiştiği trafik ışıklarında beklerken sırt çantalı ve 
kötü tıraşlı öğrencileri seyrettim. Moda dünyasının bütün bir grunge endüstrisini 
yeni bir şeymiş gibi sunmasına inanamıyordum. Bizler bunun yeni bir şey 
olmadığını biliyorduk: Öğrenciler her zaman soğuğa karşı kat kat giyinmiş, ucuz 
olduğu için işçilerin ağır iş gömleklerini tercih etmiştir, on iki yıl önce ben de 
öğrenciydim. Başımı iki yana sallayarak otomobilin yanında uzanan duvara baktım. 
Duvar boyunca yerel kulüplerde çalışan grupların posterleri vardı. Bazılarını 
Richard'la gittiğim yerlerden tanıyordum; diğerleri hakkında hiç bilgim yoktu. 
Bugünlerde kentte bu kadar çok canlı müzik yapılan yer olduğunu fark 
edememiştim. Posterlere daha yakından baktığımda birinin sağ üst köşesinden 
yırtıldığını fark ettim. Altında büyük kırmızı harflerle "UFF" yazıyordu. Dan ve Lice 
hikâyeyi uydurmamışlar gibi görünüyordu.



    Arkamdaki şirket otomobilli takım elbiselinin sabırsız kornası dikkatimi 
posterlerden tekrar yola çekti. Işıklardan sonra trafik yoğunluğu hafifledi, hatta 
Gizmo'nun evine varmadan önce dördüncü vitese geçmeyi bile başardım. Bu kez 
yerel kişiler yerine trafik polisleriyle şansımı denemenin daha ucuz olacağını tahmin 
ederek otomobili ana caddede yasak yere park ettim. Öbür sürücülerin de aynı şeyi 
yaptığına bakılırsa polisler Levenshulme'da dolaşmaya ancak benim kadar 
bayılıyorlardı. Gizmo'ya nakit vermek için duvardaki deliklerden birine uğradıktan 
sonra yolun karşısına geçip zilini çaldım.
    Gizmo beni görünce kaşlarını çattı. "E-posta'yı almadın mı?" diye sordu.
    Sıkıca katlanmış paraları ona doğru uzatarak, "Büroya geri dönmedim" dedim. 
"Bunu biraz olsun eğlendiğin şeklinde yorumlayabilir miyim?"
    "Evet. İçeri girsen iyi olacak" dedi isteksizce. Elimdeki parayı zarif bir hareketle 
aldı ve Büyük Savaş'tan kalmaymış gibi görünen gri flanel pantolonunun cüzdan 
cebine soktu. Onun peşinde dar merdivenden yukarı çıkarken Gizmo, "Kaldırımda 
senin gibi şık giyinmiş biri yöredekilerin şüphesini çekebilir. Demek istiyorum ki, hiç 
de buralı görünmüyorsun, değil mi?" dedi. Ayakkabımın tabanı yıpranmış halıya 
yapışıyordu. Beni ilk kez ön kapıdan içeri sokuyordu ve doğrusunu söylemek 
gerekirse buna şaşırmamıştım.
    Gizmo'nun ardından dairenin ön odasına girdim. İnsana mekân değiştirten bir 
deneyimdi bu. Merdivenin sıyrılmış boyalı ve kasvetli havasından sonra tertemiz bir 
odadaydım. Yeni ahşap döşeme, mat gri duvarlar, perde yok, çift camlı pencereler. 
Deri bir kanepe. Biri Mac, biri PC iki bilgisayar monitörü için iki masa. Eski 
bilgisayarlarla dolu -bir Atari, bir Spectrum, bir Amiga, bir Amstrad PCW ve antika 
bir Pet- uzun bir masa. Birkaç modem, tarayıcı, bir el tarayıcısı birkaç yazıcı ve 
yazılım kutularıyla dolu bir raf. Odada hiç kumaş yoktu. PC monitörünün önündeki 
iskemle bile deri kaplıydı. Gizmo, bir domuza benzeyebilir ama sevgili bilgisayarları 
için yarattığı ortamın olabildiğince tozsuz olmasına çalışmıştı.
    "Güzel yer" dedim.
    Ellerini bir berduşun bile sahip olmaktan utanacağı yünlü ceketinin ceplerine 
sokarak, "Bunlara bakmam gerek, değil mi? Pet'i 1980'de almıştım ve hâlâ rüya gibi 
çalışıyor."
    PC'nin tuşlarına basarken, "Tuhaf rüyaların var, Giz" yorumunu yaptım. Birkaç 
saniye içinde lazer yazıcıların birinden bir kâğıt çıktı. Kâğıdı alıp, "Sell Phones, 
Beaumaris Yolu, Higher Crumpsall, Manchester" yazısını okudum. Bir telefon 
numarası da vardı. Bir kaşımı kaldırdım. "Bu mu?"
    "Bulabildiğim bütün bilgi bu" dedi.
    "İsim yok mu?"
    "Hiç isim yok. Şirketler Bölümü'nde kayıtlı değiller. Cep telefonu işindeler gibi 
görünüyor. Sanırım biraz sıkıntıya girmek ve biraz harcama -bu sözcüğün üzerine 
basa basa söyledi- yapmak istiyorsan cep telefonu hizmeti verenleri inceleyip bu 
şirketin müşteriler arasında olup olmadığına bakabilirim ama..."
    "Teşekkürler, gerek yok" dedim. Bir işte yasaları çok fazla çiğnemek şansınızla 
oynamaktır. "Bir kez yeterli" diye ekledim. "Daha fazlasını yapmak kabalık olur."
    Gizmo omzumun üzerinden kapıya bakarak, "Öyleyse sonra görüşürüz" dedi. 
İmayı anladım. Nerde başarılı olduğunu bul ve ona bağlı kal, öyle demezler mi?



    Reaurnaris Yolu, ana cadde olan Cheetham Hill Yolu'na paralel giden kırmızı 
tuğlalı bir arka sokaktı. Bir numaralı evin köşede olması hiç de şaşırtıcı değildi. Sell 
Phones eskiden yirmi dört saat açık bakkal olan bir köşedeydi. Sokağın ilerisine park 
edip üzüntülü duldan bir yabancıya dönüşümümü tamamlamak için geniş kenarlı 
yeşil kadife şapka ve bir büyükanne gözlüğü taktım. Levis'im ve bej ceketimle pek 
uymadı ama bugünlerde moda o kadar esnek ki her şeyi her şeyle kullanabilirsiniz.
    Köşeye yürüdüm, Seli Phones'un penceresindeki ağır parmaklıkları fark ettim. 
Durup içeri baktım. İçerisi gri halı kaplıydı, beyaz duvarlar ve cep telefonlarının 
sergilendiği kabinler vardı. İyi görünüşlü siyah bir adam bir teşhir kabinine rahatça 
yaslanmış ve başını eğmiş, bir kadını dinliyordu. Kadın belli ki ona fazlasıyla vücut 
hareketi ve "O dedi ki, 'Yapmadın!', ben de 'Yaptım. Yaygara koparma' dedim. O ise 
bana çıldırmış gibi bakıp 'Asla!' " dedi gibisinden cümleler gerektiren uzunca bir 
hikâye anlatıyordu. Benden birkaç santim daha uzundu ama omuzlarıyla 
kalçalarının arası daha inceydi. Saçları gür ve siyah renkliydi, gözleri koyu, cildi 
solgundu, elmacık kemikleri çıkıktı, kırmızı dudakları bana Cruealla De Vil'in karşı 
konulmazlığını hatırlatıyordu. Bir yarış atına bağlanmış kazığa benziyordu. 
Hikâyesine öyle dalmıştı ki beni fark etmedi, siyah adamsa "Ciao, bambino" diye 
bağıran bir takım elbise içinde şık görünmekle fazla meşguldü.
    Cama daha da yaklaştım. Dükkânın arka tarafındaki bir masada Will Allen bütün 
ihtişamıyla oturuyordu. Başını eğmiş telefonda notlar alıyordu. Onun gerçek adını 
bilmiyor olabilirim ama hiç değilse nerede çalıştığını biliyordum. Köşeyi dönünce 
dükkânın arkasındaki dar sokakta bir gece önce evimin önüne park ettiği Mazda'nın 
durduğunu gördüm. Sonunda bugün bir şey yolunda gitmişti.
    Şimdi işin sıkıcı yanı. Will Allen'ın birkaç saat bir yere gitmeyeceğini tahmin ettim 
ama bu demek değildi ki nasılsa orada olacak umuduyla bir yerlere gidip tekrar geri 
dönebilirim.
    
Cheetham Hill Yolu'ndaki McDonalds'a kadar gidip, kendimi gerçek bir özel detektif 
gibi hissetmek için biraz çörek ve kahve alabileceğimi düşündüm. Gitmek istediğim 
en uzak mesafe de orasıydı zaten.
    Rover'ımı Beaumaris Yolu'yla dar geçide dik açıyla bakan bir sokağa park ettim, 
böylece Allen'in otomobilinin kaportasını iyice görebilirdim. Gerçi bu, dükkânın 
önünü görmemek anlamına geliyordu. Birini bekliyormuş gibi görünmek için yolcu 
koltuğuna oturdum ve şapkamı çıkardım. Ama gözlüğü yerinde bıraktım. Koltukta 
kaykılarak Bill'in vefasızlığını düşündüm. Kahvemi çok yavaş yudumladım, yalnızca 
beni tetikte tutması için, tuvaletim gelecek kadar değil. Bir hareket gördüğümde, 
kahve de soğumuştu, ben de.
    Gümüş rengi Mazda'nın burnu geçitten çıkıp Cheetham Hill Yolu'na doğru sola 
döndü. Saat tam beşte, trafiğin kandaki hemoglobin gibi sıkışık olduğu bir saatte. 
Şanslı doğmuşum, ben yani. Vitesi takıp motoru çalıştırarak otomobilin arkasına 
takıldım, işlek ana yolda sola dönmeyi beklerken otomobilin içindekini görme 
şansım oldu. Ailen kullanıyordu ama yolcu koltuğunda biri daha vardı. Bir şey 
almak için arka koltuğa uzanınca Seli Phones'da Emperio Armani mankeniyle 
konuşan kadın olduğunu gördüm. Onun dolandırıcılığın öbür yarısı yani dul 
erkeklerle konuşmaya giden kadın olup olmadığını merak ettim. Bana boş yere 
detektif dememişler.



    Mazda, Manchester'a doğru giden trafikte bir boşluğa kaydı. Ben kaymadım. 
Aslında olmayan bir yere sıkışırken, artık Mazda üç otomobil önümdeydi ve ben 
korna korosunun hedefi olmuştum. Başkaları yaptığında beni deli eden biçimde 
neşeyle el salladım ve hedefim beni fark etmez inşallah diyerek şerit değiştirdim. 
Cheetham Hill Yolu'nda trafik o kadar yavaş akıyordu ki mobilya mağazalarına 
uğrayabilir ve pazarlık edebilirdim. Ama tam trafik açılmıştı ki Allen, North 
Sokağı'ndan sola döndü. Sağ şeritte olduğumdan o tarafa geçemedim ama Ancoats'ın 
arkasından Güney Manchester'a doğru Red Bank üzerinden gideceklerini tahmin 
ettim.
    Rover'ın burnunu sola soktum, yolunu kestiğim Porsche'nin sürücüsü bundan hiç 
memnun olmadı. Hiç değilse artık günüm tam anlamıyla ziyan olmamıştı. Derby 
Sokağı'nın köşesinden beni Red Bank'e götürecek kavşağa girdim. Tepenin karşı 
tarafından gelen olmamasına dua ederek dik tepeyi tırmanmaya başladım.
    Görünürde hiç gümüş rengi Mazda yoktu. Bir an kavşakta sağa sola bakındım, 
sonra yavaşça otomobili çevirip tekrar tepeye döndüm. Strangeways sokaklarını 
işgal eden depo ve vitrinleri bulunan küçük toptancı ve aracılardan birinde durma 
ihtimali de vardı. Belki ganimetleriyle mücevher ya da kürk alıyorlardı. On dakika 
Red Bank ve Cheetham Hill Yolu arasındaki bütün sokak ve dar geçitleri dolaştım. 
Sonra onların gittiğini kabul ettim. Onları kaybetmiştim.
    Bir gün için bu kadarı yeterdi. Aslında bütün hafta için yeterdi. Cep telefonumu 
kapattım, yorgun argın trafik sıkışıklığına girdim ve eve döndüm. Plan A, kokulu 
yağlar dökülmüş sıcak bir banyo yapmak, kasetçalarda Cowboy Junkies çalmak, 
geçen ay okuyamadığım bilgisayar dergilerini okumak ve dünyadaki en büyük Stoly 
ve greyfrut suyu karışımı hazırlamaktı. Plan B'ye, ortalıktaysa Richard da dahildi.
    Ön kapımdan salona girdim, altmışların sinema yıldızı gibi üstümdekileri kat kat 
çıkarıyordum. Sonra banyoyu doldurmaya başladım. Stratejik bir mevzi olan 
radyatörün üzerindeki bornozumu giydim ve buzdolabının yanına gittim. Tam 
votka şişesini almıştım ki kapı zili çaldı. Duymazlıktan gelmeyi düşündüm ama 
merak galip geldi. Hayatımın hikâyesi. Şişeyi bırakıp kapıya gittim.
    Şişman kadın şarkı söyleyene kadar hikâye bitmemiştir derler. Alexis şişman falan 
değildi ve ifadesine bakılırsa şarkı söylemek gündeminde değildi. Yüzünün 
çarpıklığına bakınca Plan Aya güle güle diyerek en kötü haberi duymaya 
hazırlandım.
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Alexis'in içeri girmesi için geri çekilirken, "Chris nasıl" diye sordum.
    Alexis, sevgilisi için neden bu kadar endişeli olduğumu hatırlamaya çalışarak 
kaşları çatık halde bana baktı.
    "Chris'in başına bir şey mi geldi?" diye denedim. "Yoksa bebeğine mi?"
    Alexis başını iki yana salladı. "Chris iyi" dedi sabırsız bir biçimde, sanki televizyon 
muhabirlerinin felaket kurbanlarına sordukları aptalca bir soru sormuşum gibi. Beni 
iterek geçti, oturma odasına bir uyurgezer gibi yürüdü ve kanepenin üstüne ipleri 
kopmuş bir kukla gibi çöktü.



    Onu yere boş boş bakarken bırakıp banyonun tıpasını çıkardım. İki sert içkiyle geri 
döndüğümde Alexis, uzun süredir sigara içmemiş bir tiryakinin umarsız 
yoğunluğuyla sigara tüttürüyordu. Yanına oturarak yumuşak bir sesle, "Neler oldu, 
Alexis?" diye sordum.
    "Öldü" dedi. Buna çok şaşırmadım; onun gibi katı bir suç muhabirinin 
soğukkanlılığını böyle yok edecek zaten başka bir şey aklıma gelmemişti.
    "Kim?"
    Alexis çantasından bir Yorkshire Post çıkardı. Bunun Chronicle'ın abone olduğu, 
kent dışında yayınlanan gazetelerden biri olduğunu biliyordum. "Bölgesel olayları 
gözden geçirip doğru dürüst bir şey var mı diye bakıyordum" dedi dalgınca. YP'yi 
masanın üstüne yayıyordu bir yandan da. On sayfanın sağ tarafının üstünde 
DOKTOR SALDIRIDA ÖLDÜ, manşetini okudum. Başlığın altında güçlü yüz hatları 
ve büyük, gülümseyen bir ağzı olan koyu renk saçlı bir kadının fotoğrafı vardı. İlk 
paragrafı okudum.
    
  Jinekolog Sarah Blackstone, dün gece Headingley'deki evinde bir hırsız tarafından 
bıçaklanarak öldürüldü.
    
    "Onu tanıyor muydun?" diye sordum.
    "Christine'in hamilelik işinde bizimle birlikte çalışan doktor."
    Tuhaf bir açıklama biçimiydi ama üzerinde durmadım. Belli ki Alexis denetimini 
kaybetmişti, kullandığı dili boşverdim. Beceriksiz bir biçimde. "Çok üzüldüm, 
Alexis" dedim.
    "Bırak üzgün olmayı şimdi. Senin bunun üzerinde çalışmanı istiyorum" dedi 
damdan düşer gibi. Sigarasını söndürdü, başka birini yaktı ve votkasıyla diyet 
kolasını yudumladı. "Kate, bir şeyler dönüyor. Görüştüğümüz kadın kesinlikle bu. 
Ama Leeds'de Sarah Blackstone adlı bir danışman değildi. Manchester'da 
muayenehanesi vardı ve adı Helen Maitland'dı."
    Birilerinin mükemmel hayatımı alıp da bana bir bok yığınını bıraktığına emin 
olduğum günler oluyor. O an polisleri arayıp soyguncuyu yakalamalarını istememe 
ramak kalmıştı. Geçirdiğim günden sonra Agatha Christie polisiyesinde yeni bir 
bölüm açacak durumda değildim. "Emin misin?" diye sordum. "Demek istiyorum ki, 
gazete fotoğrafları..."
    Alexis burnundan soludu. "Şuna bir bak. Karıştırılacak bir yüzü var mı sence? 
Elbette Helen Maitland."
    Omuzlarımı silktim. "Demek lezbiyenleri tedavi ederken takma ad kullanıyormuş. 
Belki eşcinsellerin bebek doktoru olmakla ün kazanmak istememiştir."
    Alexis, "Bundan daha fazlası var, KB" diye ısrar etti, hayatı buna bağlıymış gibi 
içiyordu sigarasını. "Reçetelerini Helen Maitland adına yazıyor. Onun reçeteleriyle 
ilaç almakta hiç zorluk çekmedik ve bir kerelik değildi, inan bana. Bunlardan çok 
var. Bu da beni kaygılandırıyor, çünkü polisler Sarah Blackstone ile Helen 
Maitland'ın aynı kişi olduğunu keşfeder ve hastalarının izini sürmeye kalkarlarsa 
bölgedeki eczanelere sormakla işe başlarlar. Biz de tam orada, çerçevenin içindeyiz,"
    Hepsi doğruydu ama Alexis'in neden bu kadar endişelendiğini anlayamamıştım. 
Suni döllenme uygulamasıyla ilgili kuralların çok sıkı olduğunu biliyordum ama 
bildiğim kadarıyla lezbiyenlere suni dölleme yapmak henüz bir suç değildi, gerçi 



Tory'ler bir sonraki seçimi kaybetme konusunda gerçekten isterikleşmeye başlarlarsa 
bunun potansiyel seçmen kazanma yo olma ihtimali de vardı. Yumuşak bir sesle, 
"Alexis" dedim. "Sorun tam olarak nedir?"
    Alexis bana boş boş baktı. Richard'a blucinin bulaşık makinesinde neden 
yıkanamayacağını anlatırken kullandığım bir ses tonuyla, "Çünkü bebeği bizden 
alırlar" dedi.
    Temkinle, "Sanırım aşırı tepki gösteriyorsun" dedim. "Bu çok sıradan bir hikâye, 
Alexis" dedim. "Hırsız yakalanıyor, boğuşma oluyor, hırsız panikliyor, bir bıçak 
çekip saplıyor. Yetenekli tüp bebek doktorunun trajik sonu." Başımı kaldırdım. 
"Polisler bırak başka bir kentte farklı bir adla tedavi ettiği insanların izini sürmeyi, 
onun Leeds'deki hastalarını bile sorguya çekmeyeceklerdir."
    Alexis inatla, "Belki öyle olur ama belki de gözün gördüğünden farklı şeyler vardı" 
dedi. "Yaşlı Bill'in ancak bilmeni istediği kadarını söylediğini bilecek kadar uzun 
süredir gazetecilik yapıyorum. El altından tümüyle farklı bir soruşturma yapmaları 
ilk kez olmaz." Nedense gözlerimden kaçınarak sigarasıyla içkisini bitirdi.
    Güçlü bir önseziyle gerçek hikâyeyi henüz öğrenemediğimi hissediyordum. 
Genelde soğukkanlı olan en iyi arkadaşımı bu kadar sarsan şeyi bilmek istediğimden 
tam olarak emin değildim ama konunun üstüne gitmemezlik edemeyeceğimi 
biliyordum. "Gerçekten neler oluyor, Alexis?" diye sordum.
    Alexis iki elini birden vahşi gürlükteki siyah saçlarının arasında gezdirdi, başını 
kaldırıp bana baktı. Yüzü endişeli ve korkuluydu, gözleri bir politikacının vaatleri 
kadar boştu. "Bir içki daha alma şansım var mı?"
    Ona bir Stoly ve diyet Cola daha verdim, bu sefer birincisinden biraz daha hafifti. 
Su gibi içmeye devam edecekse, profesyonel bir ilişkiden fazlasını kurmadığı bir 
kadının ölümünden neden bu kadar etkilendiğini açıklamadan önce sızmasını 
istemiyordum. Kadehi masanın üzerinden ona doğru ittim, Alexis almak için 
uzandığında elini tuttum. "Anlat bana" dedim.
    Alexis dudaklarını kısıp başını iki yana salladı. "Başka kimseye anlatmadık" 
diyerek bir sigara daha almak için uzandı. Cris'in yanında bu kadar çok içmediğini 
umuyordum yoksa bebek yaşamının ilk yirmi dört saatinde, hastanede nikotin 
krizine girecekti.
    "Bir dakika önce bu işin üzerinde çalışmamı istediğini söyledin. Neler olduğunu 
bilmezsem yapabileceğim fazla şey olmaz" diye hatırlattım ona.
    Alexis başını kaldırıp gözlerimin içine baktı, "ikimizin arasında kalacak" dedi, 
sesinde daha önce hiç duymadığım bir yalvarış vardı. "Gerçekten ciddiyim, KB. 
Bunu kimse duymayacak. Ne Delia, ne Ruth, hatta ne de Richard. Kimse."
    "Bu kadar ciddi, ha?" diyerek ortamın ağırlığını yumuşatmaya çalıştım.
    Alexis gözle görülür bir rahatlama belirtisi göstermeden, "Evet, bu kadar ciddi" 
dedi.
    "Bana güvenebileceğini biliyorsun."
    Kısa bir sessizlikten sonra, "Bunun için buradayım" diye itiraf etti. Sigarayı 
tutmayan eli tekrar saçlarında gezindi. "Sana anlatmamın bu kadar zor olacağını hiç 
tahmin etmemiştim."
    Kanepeye yaslanıp olabildiğince rahat ve her türlü şoka dayanıklı biri gibi 
durmaya çalıştım. "Alexis ben bombalara dayanıklıyım. Ne duyarsam duyayım daha 
önce duymuş olurum. Ya da buna benzer bir şey."



    Alexis'in dudakları tuhaf bir gülümsemeyle büküldü. "Bunu duymuş olamazsın, 
KB, garanti ederim. Bu yüzde yüz yeni bir bilgi." Doğruldu, omuzlarını dikleştirdi. 
içini yiyip bitiren şeyi itiraf etme kararını verdiğini gördüm. "Chris'in taşıdığı bu 
bebek... bizim." Beklentiyle bana baktı.
    Bana söylemeye çalıştığından korktuğum şeye inanmak istemedim. Bu yüzden 
gülümseyerek, "Hey, bu çok sağlıklı bir tavır, gerçekten seninmiş gibi davranmak" 
dedim.
    "Tavırdan falan söz etmiyorum, KB, gerçeklerden söz ediyorum." İçini çekti. "İki 
kadından yapılan bir bebekten söz ediyorum."
    Modern hayatın sorunu, belli durumlarda nasıl davranılacağı, ne gibi şeyler 
söylenebileceğiyle ilgili kesin nezaket kurallarının olmayışı idi. Alexis bombasını 
annemin döneminde patlatmış olsaydı, "Çok güzel, canım. Şimdi biraz süt içmek 
ister misin?" diyebilirdim. Büyükanne Brannigan'ın döneminde haç çıkarıp papaza 
giderdim. Ama yeni bir binyıla girerken yapabileceğim tek şey yutkunup "Ne?" diye 
sormaktı.
    Alexis savunmaya geçerek, "Bunu uydurmuyorum, biliyorsun" dedi. "Bu 
mümkün. Hatta fazla zor bile değil. Yalnızca yasadışı."
    "Anlamakta biraz güçlük çekiyorum" dedim kekeleyerek. "Mümkün derken ne 
demek istiyorsun? Klonlamadan falan mı söz ediyorsun?"
    "Bu kadar yüksek teknoloji gerektiren bir şey değil. Bak, gereken tek şey bir rahim, 
bir yumurta ve döllenmeyi gerçekleştirecek şey."
    "Bu da geleneksel olarak spermdir" dedim.
    Alexis kabul etti. "Bu da geleneksel olarak spermdir. Ama aslında gereken tek şey 
kromozomların birleşmesi. Her iki taraftan bir kromozom alıyorsun. Kadınlarda iki 
X kromozomu, erkeklerde ise bir X ve Y kromozomu bulunuyor. Buraya kadar 
tamam mı?"
    "Biyoloji doktorası yapmış olmayabilirim ama temel bilgileri biliyorum" dedim.
    "Tamam. Öyleyse erkeğin Y kromozomu kadının X kromozomuyla birleşirse 
küçük bir erkek çocuk olacağını biliyorsun. Erkeğin X kromozomu işe karışırsa kız 
olur. Yani herkes iki X kromozomundan bebek yapılabileceğini biliyordu. Yalnızca 
bunu yüksek sesle söylemediler, öyle değil mi? Çünkü laf arasında söz etmekten 
fazlasını yaparlarsa kız bebekler için iki farklı kaynaktan bir çift X kromozomu 
gerektiğini, erkeklere ihtiyaç olmadığını anlamak için fazla uğraşmaya gerek 
kalmazdı."
    "Yirmi beş yıllık feminist teoriden sonra bilim adamlarının bunu yeni fark 
ettiklerini mi söylüyorsun?" Sesimdeki alayı gizleyemiyordum.
    "Hayır, bunu hep biliyorlardı. Ama bazı deneyler yasalara aykırıdır. İnsan 
embriyolarıyla ilgili hemen her şey bu yasağa dahil. Bebek yapmak için sperm üreten 
erkeklere izin vermek ayrı tabii. Yani bir sürü insanın teorik olarak iki kadından 
bebek yapmanın mümkün olduğunu bilmesine rağmen kimse resmi olarak araştırma 
yapamadığı için bunu fanteziden çıkarıp olası bilime dönüştürecek teknoloji hazır 
değildi." Artık gazeteci denetimi ele geçirmişti, Alexis yarattığı etkiyi görmek için 
sustu. Kendine engel olamıyordu.
    "Peki bunu değiştirecek ne oldu?" diye sordum.
    "Eşlerinin verici spermle döllenmelerine erkeklerin tepki gösterdiklerini gösteren 
birçok araştırma vardı. Eh, buna pek Şaşırtıcı bir bulgu diyemeyiz. Erkekler 



çocuklara bağlılık hissetmiyorlar ve daha da önemlisi erkekler doğru dürüst aile 
olmadıklarını hissettikleri için aileler dağılıyordu. Erkeklerin, üretimiyle ilgili 
giderek daha çok sorun yaşadığı düşünülürse doktorların üzerinde başka bir yöntem 
bulmak için büyük bit baskı vardı. Birkaç yıl önce tek bir spermi tam yerine 
yerleştirebilecekleri, bir yumurtanın çekirdeğine sokulabilen çok ince bir iğne 
yaptılar."
    Başımı salladım, artık kafama dank etmeye başlamıştı, "Biri de, bunu spermle 
yapabiliyorlarsa başka bir yumurtayla da yapabileceklerini düşündü."
    Alexis'in ciddiyeti uzun sürmedi, "Kıza bir alkış!" dedi.
    "Bu doktor, gerçek adı her neyse, bunu Manchester'da mı yapıyordu?" diye 
sordum. Manchester'ın bugün yaptığını Londra yarın yapar derler, bunu biliyordum 
ama bu kadarı da fazlaydı.
    "Evet."
    "Tamamen yasadışı bir biçimde?"
    "Evet."
    "Lezbiyen çiftlerle?"
    "Evet."
    "Teknik olarak yasayı ihlal eden çiftlerle?"
    "Sanırım."
    Masanın iki kenarından birbirimize baktık. Alexis'i bilmem ama ben zihnimde 
yanıp sönen manşetleri durduramıyordum. Boyalı basının böyle bir hikâyeyi nasıl 
kullanacağı düşüncesi, bırak Alexis ve Chris'e karşı duygularımı, hayallerini 
gerçekleştirmek için yasadışı işler yapan kadınlar için savaşmam için yeterliydi. 
"Demek Chris'in taşıdığı bebek ikinize ait" dedim.
    "Doğru. Her ikimiz de doğurganlığımızı maksimize etmek için ilaçlar aldık, sonra 
Helen yumurtalarımızı alıp birleştirmek için laboratuvara götürdü ve 
döllendiklerinden emin olana kadar uğraştı. Dört döllenmiş yumurta elde etti."
    Hissettiğim kadar afallamış bir ifadem varsa bile Alexis'in yüzünden bunu 
anlamak mümkün değildi. "Chris dördüz mü taşıyor?" diye soluksuz sordum.
    "Saçmalama. Elbette hayır. Bu yüksek bir başarı oranı. Bir kerede en az üç embryo 
transplantasyonu yapman gerekir, içlerinden birinin işi görme şansı yüzde yetmiştir. 
Helen üç embryo yerleştirdi ama biri yaşadı. İnan bana, bu oyunda harika bir sonuç 
bu."
    "Peki diğerine ne oldu?" diye sordum. Cevaptan hoşlanmayacağım gibi korkunç 
bir duygu vardı içimde.
    "Evdeki dondurucuda. Sıvı nitrojen içinde."
    Haklıydım. Midemin hafif bulandığını hissedip Alexis'in mutfağını asla 
karıştırmamam gerektiğini kendime hatırlattım. Boğazımı temizledim. "İşe 
yarayacağını nereden biliyorsun? Bebeklerin... iyi olduğunu nasıl biliyorsun?"
    Alexis kaşlarını çattı. "Nesnel olarak kanıtlamanın mümkünü yok. Helen'in sözüne 
güvenmemiz gerekiyor. Başarılı olduğu ilk çifti bizimle tanıştırdı. Küçük kızları 
şimdi on sekiz aylık. Gerçekten akıllı bir çocuk. Ve evet, bizi kandırabileceklerini, 
soyup soğana çevirmek için düzmece bir iş olabileceğini biliyorum ama bu iki kadına 
inandım. Orada olman gerekirdi, KB."



    Herhalde geceyi böyle bir deneyim yaşamadan da geçirebileceğimi düşündüm. 
"Şimdi neden bebeği sizden alacaklarını düşündüğünü anlıyorum" oldu bütün 
söyleyebildiğim.
    Alexis, "Bize yardım etmen gerekiyor" dedi.
    "Kafanda tam olarak ne var?" diye sordum.
    Alexis, "Helen Maitland'ın dosyaları" dedi. "Polis bulmadan önce onlardan 
kurtulmak zorundayız."
    "Polis neden onlara baksın ki?" diye sordum. "Dediğim gibi, ters gitmiş sıradan bir 
soygun bu."
    "Tamam, tamam, paranoyak olduğumu düşündüğünü biliyorum. Ama tehlikede 
olan çocuğumuzun geleceği. Biraz ileri gitmeye hakkım var. Ama kaygılı olmamın 
iki nedeni daha var. Birincisi, tut ki YP'nin dediği gibi olmadı. Tut ki Helen 
Maitland'ı öldüren kişi bir hırsız değildi. Tut ki yaptığı tedavi işe yaramadığı için 
deliye dönmüş bir kadındı. Ya da tut ki neler olup bittiğini öğrenince Helen'e şantaj 
yapmaya başlayan biriydi. Polisler kurcalamaya başladıkları zaman durmazlar, bunu 
sen de biliyorsun. Çok parlak olmayabilirler ama cinayet sözkonusu olduğu zaman 
polislerin ipucu olabilecek hiçbir şeyi gözardı etmediklerini sen de benim kadar 
biliyorsun."
    İçimi çektim. Haklıydı. Cinayet soruşturması yapan polisler birini enseleyene 
kadar tatmin olmazlar. Şüphelilerden kesin bir bulgu ortaya çıkmazsa bulabildikleri 
her açık ucu araştırmaya başlarlar. "İkinci neden nedir?" diye sordum.
    "Manchester'da muayenehanesi vardı. Er ya da geç biri onun olması gerektiği 
zaman olması gerektiği yerde olmadığını fark edecek. Sonunda da biri dosya 
dolaplarını boşaltacak. İnsanlar hakkında bir şey biliyorsam, bu dosyaları inceleyen 
İçişi dosdoğru onları çöp sepetine atmayacak. İyi iz sürmek insan doğasına özgü bir 
şey. O zaman Helen Maitland'ın bebek sahibi yaptığı diğer eşcinsellerle birlikte 
Chris'le ben de topun ağzında olacağız." Alexis sigarasını bitirip içkisinin son 
yudumlarla ağzındaki baklayı çıkarttı. "Senin o dosyalarını bulmanı istiyoruz."
    Bileklerimi çaprazladım, bacaklarımı yukarı çektim, dizlerime sarıldım. "Çok şey 
istiyorsun. Bir cinayet soruşturmasına müdahale etmek. Muhtemelen hırsızlık, kanıt 
hırsızlığından ise hiç söz etmeyelim."
    "Senden iyilik istemiyorum, KB. Paranı ödeyeceğiz." Alaycı bir kahkaha attım. 
"Alexis, profesyonel hayatımın gerçekten böyle yürüdüğünü mü sanıyorsun? 
İnsanlar yanıma gelip para için yasaları çiğnememi mi isterler? Beni tanıdığını 
sanıyordum! Müşteriler büroma girip yasadışı işler yapmamı istedikleri zaman 
halının rengini fark edecek kadar uzun kalmazlar. Yasaları çiğnediğim zaman bunu 
müşterilerim en son öğrenecekleri biçimde yapmaya çalışırım. Bunu senin için 
yaparsam nedeni bana para vermen değil, yapılması gereken bir şey olduğuna karar 
vermem olur."
    Alexis utanmış görünüyordu. "Özür dilerim" diye homurdandı. "Kafam bunlarla o 
kadar dolu ki. Kiralık deli bir hırsız olmadığını biliyorum. Helen Maitland öldüğüne 
göre bundan sonra olacaklardan bizi kurtaracak beceriye sahip tanıdığım tek insan 
sensin. Bizim için bu işi yapar mısın?" Geçici olarak yok olan çaresizlik ifadesi tekrar 
geri gelmişti.
    Tereddüt ederek, "Ya senin hoşlanmayacağın bir sonuç ortaya çıkarsa?" diye 
sordum.



    "Yani lezbiyen hastalarından birinin onu öldürdüğünü düşündürecek bir şey 
bulursan mı demek istiyorsun?"
    "Tam olarak bunu demek istiyorum."
    Alexis gözlerini elleriyle kapatıp şakaklarını ovdu. Sonra başını kaldırıp bana 
baktı. "Böyle bir şey olacağına inanmam mümkün değil. Ama böyle bir şey olursa 
bile, geri kalanların da hayatları mahvolmak zorunda değil."
    Bana hayır demesini bilmeyen bir kız diyebilirsiniz.
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Compton Kliniği'nin hoş ortamı kapıdan içeriye girer girmez dikkatimi çekti. Hafif 
parfümlü hava ve denetimli sıcaklık, bir tıp merkezinden çok kır evine benzeyen 
dekor, her yerde taze çiçeklerle dolu vazolar. Bir kadının en mahrem bölgesine 
sokmadan önce aletleri ısıtan dünyadaki tek jinekolog ekibini işe aldıklarına 
inanabilirdim. Daha sonra bunu Alexis'e sormak için aklımın bir kenarına not ettim.
    Klinik, St. John Sokağı'nda, geniş bir yeşil alan içindeydi. Hastalarını özel danışma 
odalarında gören doktorların, piyasanın çok üstünde ücretler aldıkları biliniyordu. 
Duyduğuma göre kaştaki küçük bir yağ birikintisini almak için istedikleri parayla 
köşedeki yuppie dairelerinden biri için peşinat verilebilir. Helen Maitland tedavi için 
bu tür bir para istiyorsa anne olmak için can atan ve buna gücü yeten bu kadar çok 
lezbiyenin olabileceğini sanmıyordum. Ama ben bu konuda ne bilebilirim ki? 
Tanıdıklarım arasında, on altı yaşından beri hem doğum kontrol hapı kullanan hem 
de prezervatif kullanılmasında ısrar eden tek kadın benim.
    Compton Kliniği yolun sağ orta kısmında, kapısının iki tarafına çeşitli levhalar 
yerleştirilmiş, üç katlı, verandalı bir evdi, ilginçtir, Helen Maitland'ın adı levhaların 
hiçbirinde yoktu. Sarah Blackstone'unki de. Ağır ön kapıyı açıp kendimi soldaki 
resepsiyon alanını gösteren büyük bir işaretin olduğu kısa bir koridorda buldum. 
Kapının üstündeki kapalı devre televizyon kamerasını fark ettim. Merceklerin 
üzerine sürmek için bir tüp vazelin getirmediğimden çevrede dolaşmaya çıkmak 
düşünebilecek bir alternatif değildi.
    İşimdeki birçok sorundan biri de, bir günde birçok farklı şey yaptığınız için uygun 
bir giysi giyme şansınızın az olmasıdır. Klinikteki halının böyle olduğunu bilseydim 
kar ayakkabılarımı getirirdim ama her zamanki gibi sıradan bir çift deri loafer'la 
idare etmek zorundaydım. Çiçek desenli kumaşla kaplı derin kanepelerde, 
birbirinden uzakta oturan iki potansiyel hasta daha vardı. Yeni zenginlerin sosyeteye 
dahil olduklarını göstermek için almak zorunda oldukları ev ve bahçe dergilerinden 
okuyorlardı.
    Özel detektif elkitabından ipuçları: Dergiler, devlet hastanesiyle mi yoksa özel 
sektörle mi karşı karşıya olduğunuza dair ipuçlarıdır. DH, pembe dizi yıldızlarının 
içki sorunlarını ya da rejimlerini anlattığı ince haftalık dergilerin eski sayılarını 
bulundurur. Özel sektörde ise bahçelerinden ve Prozac'lı yaşamlarından söz eden 
best-seller yazarlar ya da Hollywood yıldızlarıyla dolu aylık kalın dergiler vardır.
    Bileğimi burkmadan resepsiyon masasına ulaşmayı başardım. Masanın sahte deri 
üst kısmına ve arkasındaki duvarda asılı duran kulübe-bahçe fotoğraflarına kadar 
tam bir İngiliz kır evi kütüphanesinin kopyasıydı burası. Masada oturan orta yaşlı 



kadının hoş bir yüzü vardı, yüzündeki ifadede düşmanlık değil iyimserlik 
okunuyordu ve bu ifadeyi Jaegar takımı, boynuyla bileklerindeki altın zincirlerin 
ağırlığı destekliyordu. Ama gözleri ona ihanet etmişti. Hızlıydı, keskindi ve gri-yeşil 
hafif yün tayyörüme bakarken eleştireldi. Hemen banka hesabımın kabarıklığını 
değerlendirdiğini ve buna uygun nezaket düzeyini ayarladığını hissettim.
    "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu. Sesinde dekorun ev-bahçe 
görüntülerine uygun bir ton vardı.
    "Dr. Maitland'dan randevu almak istiyorum" dedim. Öbür iki kadının 
.duymamasını istediğimi sanması için sesimi kasten alçaktım.
    Kadın "Bir dakika" diyerek masanın alt çekmecelerinden birini açmak için eğildi. 
Helen Maitland, öldürülen Dr. Sarah Blackstone ise bile haber henüz Compton 
Kliniği'ne ulaşmamıştı. Kadın elinde A5 boyutunda siyah bir masa ajandasıyla 
doğruldu. Ajandayı önünde açık duran daha büyük ajandanın üstüne koyarak 
önümüzdeki Pazar gününün tarihine kadar inceledi. Yarım saatlik randevuların 
şimdiden dolmuş olduğunu gördüm. Alexis haklıysa Pazar günü birçok hayal 
kırıklığına uğramış yüz olacaktı.
    Resepsiyonistin bir hafta sonrasını incelemesini izledim. Aynı hikâye. Üçüncü 
girişimde birkaç boş yer olduğunu gördüm. "Size önerebileceğim en yakın tarih, ayın 
yirmi dördü saat 3.30" dedi. Sesinde özür filan yoktu.
    "Pazar günü olmak zorunda mı?" diye sordum. "Hafta içinde gelirsem bu tarihten 
önce doktoru göremez miyim?"
    "Korkarım hayır. Dr. Maitland burada yalnızca Pazar'ları çalışır."
    Kaslar açısından zor ama istisnasız başarılı bir kaş çatış ve gülümseme bileşimini 
deneyerek, "Pazar günleri genellikle biraz tuhaf olurum da" dedim. Zaman 
kaybettiğimi bilmem gerekirdi. Hipokrat'tan bu yana bütün doktor resepsiyonistleri 
sempatiye karşı bağışıklık kazanmıştı.
    Resepsiyonistin ifadesi bir milim bile oynamadı. "Dr. Maitland burada yalnız 
Pazar'ları çalışır. Compton üyesi değil, yalnızca kiracı ve hizmetimizden yalnızca 
yönetsel düzeyde yararlanıyor."
    "Yani siz onun adına randevu ayarlayabiliyorsunuz?"
    "Kesinlikle. Şimdi, bu randevuyu vermemi istiyor musunuz, Bayan..."
    "Başka nerede çalıştığını biliyor musunuz? Belki onu orada görebilirim."
    Bayan Country House and Garden yüzündeki ifadeyi bozmayacak kadar iyi eğitim 
görmüştü ama dikkatle incelediğim için göz çevresinin biraz kırıştığını gördüm. 
"Korkarım Dr. Maitland'ın diğer işleri hakkında hiç bilgim yok" dedi. Sesinde 
hissetmeye başladığından emin olduğum rahatsızlıktan iz yoktu.
    "Sanırım yirmi dördünü kabul etmek zorundayım o halde" diyerek dudaklarımı 
büzdüm.
    "Adınız nedir?"
    Kesin bir sesle, "Blackstone" dedim. "Sarah Blackstone."
    Tek bir tüy bile oynamadı. Resepsiyonist adımı saat üç buçuk için ayrılan yere 
yazdı. "Peki telefon numarası? Bir sorun çıkarsa diye."
    Ona ev numaramı verdim. Nedense aklında benimkilerle aynı sorunlar olduğunu 
sanmıyordum.
    



Cezaevi ziyaretimiz için Debbie'yi almak üzere Güney Manchester'a gitmeden önce 
zaman öldürmem gerekiyordu ama büroya geri dönmek de istemiyordum. 
Castlefield'dan kanala gittim ve kıyı boyunca Metz'e kadar yürüdüm. Hem bir bar 
hem de kentin gay köyünün kenarındaki Mittel European bistro olan Metz o kadar 
modaydı ki tanıdığım biri tarafından görülme şansımın olmadığını biliyordum. İskoç 
böğürtlenleriyle karıştırıldığı iddia edilen bir şişe maden suyu alıp şimdiye kadar 
öğrendiklerimi gözden geçirmek üzere bir köşeye yerleştim.
    Alexis, Chris ile altı aydır Helen Maitland'a gittiğini itiraf edince afallamıştım. 
Kaldı ki birbirimizin en iyi arkadaşıydık. Benim Richard'dan sakladığım şeyler 
vardır, tıpkı Alexis'in Chris'den sakladıkları olduğu gibi. Sevgilisinden bir şeyler 
saklamayan bir kadın gösterin, ben de size ilişkinin yok olma sürecinde olduğunu 
göstereyim. Ama ben Alexis'ten hiçbir şey saklamadığıma çok emindim ve bunun 
karşılıklı olduğunu sanıyordum. Bana bu kadar yasadışı bir şeyi anlatmamasının 
nedenlerini anlasam da benden bu kadar büyük bir şeyi saklamış olduğunu 
keşfetmek kendimi başka hangi konuda kandırdığımı düşünmeme neden olmuştu.
    Dr. Helen Maitland'ı Alexis'le Chris'e yakın arkadaşları olan lezbiyen bir avukat 
önermişti. O da Maitland'in adını, daha önce ona başvurup yapmak istedikleri 
işlemin yasallığı konusunda danışan bir çiftten duymuştu Avukat, Alexis ile Chris'in 
çocuk sahibi olmak istediğini bildiğinden onları müvekkilleriyle tanıştırdı. 
Müvekkillerine böyle şefkat ve ilgiyle yaklaşan çok fazla sayıda avukat yoktur. 
Baro'nun bunu duymamasını samimiyetle umut ediyordum. İki yıllık hukuk 
öğrenimim bile dönen dolapların yasal olmamakla kalmayıp etik de olmadığını 
anlamam için yeterliydi.
    Alexis, Compton Kliniği'ne telefon etmiş ve bir sonraki Pazar günü Chris'le birlikte 
Dr. Maitland'ı görmek için randevu almıştı. Benim karşılaştığım gecikmeye bakılırsa 
o zamandan bu yana Maitland'in şöhreti yayılmıştı belli ki. Alexis'e de tıpkı bana 
olduğu gibi kliniğin arka kapısına gitmesi söylenmişti, çünkü Pazar günleri binanın 
ana kapısı kapalıydı. Alexis anlattığına göre ilk görüşmede Dr. Maitland hiçbir şey 
önermemiş, hiçbir teşvikte bulunmamıştı. Mayın tarlasından geçmesi gereken, ne 
istediklerini ve ondan ne umduklarını açıklamaya çalışan Alexis ile Chris olmuştu. 
Alexis'e göre, Helen Maitland ser verip sır vermeyen türdendi.
    Aslında ayrıntıları sorup da Alexis'in gazeteci olduğunu öğrenince neredeyse 
havlu atıyordu. Şaşırarak, "Neden ona söyledin?" diye sormuştum.
    Alexis horgörür bir ifadeyle, "Çünkü bizimle çalışmasını istiyordum, safdil kızım" 
demişti. "Belli ki yaptığı işin ortaya çıkması konusunda paranoyaklaşmıştı. Bu ilk 
görüşmede konuşmamız banta kaydediliyorsa başını belaya sokacak bir şey 
söylememeye kararlıydı. Hem zaten bütün ayrıntıları yazmıştı. Artı birinci 
görüşmeyle ikincisi arasında üç haftalık bir ara verme konusunda ısrarlıydı. 
Araştırma yapacağını tahmin ettim. Bulduklarının anlattıklarımla uyuşmadığını 
görürse ikinci randevuyu asla alamayacağımızı düşündüm. Bu yüzden ona 
söylemem gerekiyordu, değil mi?"
    "Neden sizi oracıkta dışarıya atmadı?"
    Tanıdık çarpık sırıtış. "Her zaman dediğim gibi, KB, haftada kırk saat çalıştığım 
için para vermiyorlar bana. Tek bir kişiyle bile konuşmayacak bir insanı benimle 
konuşmaya ikna ettiğim günde o beş dakika için para veriyorlar. Bir şeyi gerçekten 
istediğim zaman çok ikna edici olabilirim. Ona gazeteci olmanın beni otomatik 



olarak pislik haline getirmediğini, gazeteci olmadan önce de sevici olduğumu 
söyledim. Ve bir haberin asla ortaya çıkmamasını sağlamanın en iyi yolunun bir 
parça nüfuzu olan bir gazeteciyi işin içine dahil etmek olduğunu da özellikle 
belirttim."
    Buna karşı çıkmam mümkün değildi, Helen Maitland'ın da çıkamadığını 
sanıyordum, özellikle de Alexis Lee'nin çekiciliğiyle sunulmuşsa. Böylece doktor 
Chris'i hamile bırakmak için ikisiyle birlikte çalışmayı kabul etmişti. Önce her ikisi de 
küçük bir servete mal olan ve her ikisini de iki ayaklı ölüler gibi hissettiren ilaçlardan 
almışlardı. İlaçlar onların doğurganlık güçlerini maksimum noktaya çıkarmış, ayrıca 
yumurtlamayı da denetlemişti; böylece bir Pazar günü her ikisi de yumurtalarının 
devşirilebileceği optimum noktada olacaklardı. Bu basit görünen işlemi Helen 
Maitland bizzat yapmıştı. Gazeteci olduğunu hiç unutmayan Alexis'e göre, 
yumurtalar, Helen Maitland'ın otomobilindeki çakmağa bağlayıp laboratuvarına 
götürebileceği taşınabilir bir kuluçka makinesine konmuştu. Bu laboratuvar her 
neredeyse. Bilmediğim bir küçük ayrıntı daha.
    Laboratuvarda Alexis'den alınan bir yumurta çekirdeğine kadar soyulmuş ve bir 
saç kılının onda biri kalınlığında bir tnikropipete konulmuştu. Sonra Chris'in 
yumurtalarından biri Alexis'in çekirdeğine enjekte edilecek ve kromozomların bu 
yumurtaya geçerek bebeğin oluşması umut edilecekti. Bu nükleer füzyon, ilk bakışta 
nükleer füzyon kadar görkemli olmasa da insan ırkı üzerindeki etkileri muhtemelen 
çok daha derindi. Doktorun takma ad tercih etmiş olmasının nedeni çok açıktı.
    Erkekler olup bitenleri öğrendikleri zaman neler olacağını merak etmekten 
kendimi alamadım. Emin olduğum bir şey vardı o da er ya da geç dünyanın bu işi 
öğreneceğiydi. Helen Maitland'ın erkekleri gereksiz kılacak pratik araçlar üzerinde 
çalışan tek insan olması olanaksız görünüyordu. California'da kadınların 
kadınlardan çocuk doğurduğu ve Helen Maitland'darı daha az ahlakçı olan 
doktorların çok para kazandığı gibi tuhaf bir duygu vardı içimde.
    Alexis'in hikâyesinde açık olan bir şey daha vardı. Çaresiz durumlarına rağmen 
Helen Maitland hastalarının iliğini kemiğini sömürmüyordu. Reçeteler pahalıydı 
ama doktorun bu konuda yapabileceği bir şey yoktu. Ne var ki tedavinin geri kalan 
kısmı için verilen ücret dikkat çekecek kadar düşüktü. Saat başına benden daha az 
para alıyordu. Tıp kuruluşu bunu öğrenirse insanlar üzerinde deney yaptığı için 
değil de, sınırların altında para aldığı için çok daha hızlı atılırdı meslekten.
    Bunun başka adı yoktu. Yaptığı şey, bütün olası tehlikeleriyle birlikte bir deneydi. 
Embriyoloji hakkında nelerin ters gideceğini bilecek kadar çok şey bilmiyorum ama 
bir fetüsün karşılaşacağı bütün normal genetik risklerin, böyle geleneklere aykırı bir 
başlangıçla iki katma çıkacağından çok emindim. Dua eden bir tip olsaydım, Chris'in 
sağlıklı, normal bir kız çocuğu doğurması için Old Trafford'da mum yakardım. 
Pratik bir tip olduğum için yapabileceğim en iyi şey soruşturmalar arkadaşlarıma 
kadar ulaşmadan Helen Maitland'ın katilini bulmaktı. Birinin Dr. Maitland'ı, yaptığı 
işi keşfettiği ve ölmesi gerektiğine karar verdiği için öldürdüğü olasılığını bir kenara 
bırakamazdım. İnançlarına bu kadar bağlı herhangi biri, bu hamilelikleri 
gerçekleştiren doktoru ortadan kaldırmakla kalmayacaktı. Yapacak çok şey vardı 
ama sorun şu ki nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyordum. Elimde yalnızca bir 
takma ad ve yanına bile yaklaşamadığım bir muayene odası vardı.



    İçeceğimi bitirdim ve kanalın pis gri suyuna üzgün üzgün baktım. Avrupa'nın 
şehir içini yenilemek üzere verdiği paraları yiyip bitirdiği için bugünlerde 
kanallarımızın kıyıları Venedik'ten daha beter haldeydi. Buna rağmen bir gondolün 
geçtiğini görmek için uzun süre bekleyeceğimi düşündüm. Herhalde Bill'in 
hisselerini satın alacak parayı kazanmam için gereken zaman kadar uzun bir süre.
    Ama havlu atmak fikrine dayanamıyordum. İşyerindeki ortaklığını için çok 
çalışmış ve bu arada birkaç şeytani hile öğrenmiştim. Elbette boynumu ilmekten 
kurtaracak bir şey bulabilirdim. Bankanın bana kredi vermesini sağlasam bile tek 
başıma çalışarak krediyi geri ödeyecek, Shelley'e para verecek kadar iş 
yaratamazdım; yemek yemek ve başımı bir çatı altına sokmak gibi önemsiz şeyleri 
ise hiç düşünmüyorum. Bunun tek çözümü daha fazla kâr yaratmak için bir yol 
bulmaktı. Daha çok çalışamayacağımı biliyordum ama belki Bill'in yaptığını yaparak 
genç, meraklı ve ucuz birini işe alabilirdim. Tek sorun yeni bir Brannigan'ı nerede ve 
nasıl bulacağımdı. Chronicle'daki küçük bir ilana cevap verecek manyakları 
düşünebiliyordum. Özel detektif olmak biraz politikacı olmaya benzer: Işi istemek 
otomatik olarak işe uygun olmamanın nedenidir. Hangi insan başkalarını 
gözetlemek, kimliği hakkında yalan söylemek, hukukun boşluklarından 
yararlanmak, hayatını tehlikeye atmak ve yeterince uyuyamamak ister ki? Kendi 
çıraklık yolumu izleyecek zamanım yoktu. Bill'le tanıştığımda beş parasız bir hukuk 
öğrencisiydim, Bill de aynı evde kaldığım kadınlardan biriyle flört ediyordu. Onun 
iflas dilekçeleriyle yasaklama emirlerini yerine götürecek birine benim de esnek ve 
kârlı bir part-time işe ihtiyacım vardı. Bill'le çalışmaya başladıktan sonra birlikte 
zaman geçirdiğim insanları hukukçulardan daha çok sevdiğimi kavramam bir yıl 
sürdü.
    Metz'den çıkıp otomobilimi park ettiğim yere gittim. Chinatown'dan geçerken 
süpermarketlerden birine uğrayıp kurutulmuş mantar, toz baharat ve büyük bir şişe 
soya sosu aldım. Buzdolabında zaten karides ve char sui vardı, daha sonra uğrayıp 
taze sebze alabilirdim. Kafamı toparlamanın, Çin çorbası ve sing chow vermicelli için 
gerekli malzemeleri kesip doğramaktan daha iyi bir yolunu düşünemiyordum.
    Kasada geçkin bir Çinli kadın, yaptıkları promosyonun bir parçası olarak tatmam 
için içinde niyet bulunan bir kurabiye verdi. Yolda kurabiyeyi kırdım, ufalayarak 
güvercinlere verdim. İçinden çıkan kâğıdın kırışıklıklarını düzelterek okudum. Bir 
uğursuzluk işareti olduğuna inanmak zor değildi. "Bazen dilenciler de seçici 
olabilirler" diye yazıyordu kâğıtta.

8

Otomobilim Debbie ve Dennis'in modern bir banliyö sitesindeki evlerinin önünde 
durduğunda perdeler hafifçe oynadı. Otomobilden inip zili çalma fırsatı bulamadan 
Debbie komşular için yukarıda tuttuğu parlak sarı kafasıyla evin otomobil yolundan 
bana doğru geliyordu. Yeni emekli olmuş bir süper modele benziyordu. Gururlu 
görüntüsü eteğinin darlığının ve topuklarının yüksekliğinin zorladığı küçük adımlar 
yüzünden biraz bozuluyordu yalnızca. Debbie otomobilimin yolcu koltuğuna 
oturdu, uzun bacakları Lycra ile parlıyordu. "Meraklı turşucular. Onları gördün mü? 
Bir gelinin geceliği gibi aşağı yukarı. Gün boyunca başkalarını gözetlemekten başka 



yapacak bir işin olmadığını düşünsene. Bana sorarsan bu Komşu İzleme işi burnunu 
başkalarının işine sokmak için bir lisans yalnızca. Zavallı yaratıklar."
    Tiradındaki ilk este, "Nasıl gidiyor, Debbie?" diye sordum.
    Debbie içini çekti. "Bilmek istemezsin, Kate."
    Yanılmıyordu. Sevdiğim bir insanı parmaklıkların ardında görmenin tadını kısa 
bir süre tatmıştım ve aylarca ya da yıllarca kaybetmenin ne kadar korkunç olduğunu 
kavramam için bu bile yeterli olmuştu. "Benimle her zaman konuşabileceğini 
biliyorsun, Debbie" diye yalan söyledim.
    "Biliyorum ama aklımdan çıkarıp atamıyorum bir türlü. Konuşmak daha da kötü 
hale getirecek." Debbie manikürlü tırnağıyla otomobilin küllük kapağını kaldırdı. 
Temiz ve boş olduğunu görünce tekrar kapadı ve burnundan derin bir nefes aldı.
    "Pencerenin açılmasına aldırmazsan sigara içmende sakınca yok" dedim.
    Debbie, kilidindeki ayırt edici C'ye rağmen Chanel olmadığını bildiğim 
çantasından bir paket Dunhills çıkardı. Çantanın Chanel olmadığını biliyordum, 
çünkü aynı deri görüntülü plastik çantadan benim de vardı. Bir yıl kadar önce 
Dennis bir kamyon dolusu sahte aksesuarlar ele geçirdiği zaman hediye etmişti. İyi 
maldı; Richard hâlâ "Cerruti" cüzdanı kullanıyordu. Debbie mükemmel rujunu 
bulaştırmadan, sigarasını yaktıktan sonra, "Onu orada görmekten nefret ediyorum. 
Bugün geldiği için gerçekten teşekkür ederim. Seni görmek onun için iyi olacak. 
Christie'ye sürekli seni görüp görmediğini, neler yaptığını soruyor."
    Debbie değil de başka biri olsa bunu büyük bir suçluluk duyurtmayı hedefleyen 
kasti bir yorum olarak alırdım. Ama onun zekâ düzeyi ile beden ölçüsünün birbirine 
çok yakın olduğunu düşünecek olursak, kesinlikle söylediğinden başka bir şey 
kastetmiyordu, ne daha az ne daha çok. Benim için fark etmezdi; ben zaten suçluluk 
duyuyordum. Dennis'in içeride olduğu yedi hafta boyunca onu görmeye bir kez 
gitmiştim, bu da içeri girdikten sonraki haftaydı. Bill Avustralya'ya gittiği için çok 
işim vardı kuşkusuz. Ama bu hikâyenin yalnızca yarısı. Debbie gibi ben de Dennis'i 
Strangeways'de görmekten nefret ediyordum. Debbie'nin aksine kimse beni onu her 
hafta ziyaret etmediğim için suçlamıyordu. Benden başka kimse.
    Utanarak, "Daha sık gidemediğim için üzülüyorum" dedim.
    Debbie, "Hiç üzülme canım" dedi. "Ben gitmek zorunda olmasam oranın yüz 
kilometre menziline bile girmem."
    Kırmızı tuğla duvarlardan yalnızca beş kilometre ötede oturduğunu belirtmekten 
kaçındım; Debbie'yi çok severim. "Durumu nasıl?"
    "Şimdi çok kötü değil. Uyuşturucuya nasıl baktığını bilirsin. Şimdi, uyuşturucusuz 
bir koğuş açmışlar, satıcılardan ve cankilerden uzak durabiliyorsun. Dennis bu 
koğuşa girdi. Anlaşmaya göre uyuşturucudan uzak durursan jimnastik salonuna 
sınırsız gidebiliyorsun. Her gün çalışırsan fazla yemek de veriyorlarmış. Bu yüzden 
Dennis ağırlıklarla çok zaman geçirici. Bu koğuştaki diğer adamlar da çoğunlukla 
onun gibi orta yaşlı olduğu için de kafası dumanlı birtakım aptallarla dolu bir 
koğuşa tıkılmaya benzemiyor." Debbie içini çekti. "İçeri tıkılmaktan nefret ediyor 
yalnızca. Üzerine kapı kilitleyenlere dayanamaz, bilirsin."
    Çok iyi biliyordum. İkimizi birbirine bağlayan, görünürde çok farklı ama içten içe 
rahatsız edici derecede benzeyen şeylerden biriydi bu da. Biraz da kendime, "Üstelik 
zaman duvarların ardında dışarıda olduğundan çok daha yavaş geçiyor" dedim.
    Debbie acı acı, "Buna inanırım" dedi.



    Sessizce şehir merkezinden geçerek yeni Nynex alanına girmeden önce 
Deansgate'deki her kırmızı ışığa yakalandım. Victoria İstasyonu'nun on dokuzuncu 
yüzyıl işçiliği üzerinde yükselişinde etkileyici bir görüntü vardı. Ama ne yazık ki 
öngörülebilir bir biçimde birçok sorunla boğuşuyordu, bunların en önemlisi de 
koltukların aşırı meyilli olması nedeniyle insanların başdönmesinden dolayı kısa 
süre sonra kalkmak zorunda kalmalarıydı.
    Ziyaretçi park yerine girerek başka bir etkileyici görüntüye baktım: Majesteleri'nin 
Cezaevi'nin içinde yer aldığı yeni duvar. Birkaç yıl önce Strangeways'i görülmeye 
değer bir isyanla yarı yarıya yıkan tutuklular seleflerine büyük bir iyilik yapmış 
oldular. Eski, Viktorya dönemi cezaevinin korkunçluğu -su tesisatı olmayan 
hücrelere üç kişinin tıkılması gibi- yerini artık tuvaleti ve lavabosu olan rahat 
hücrelere bıraktı. Yetkililer bir kereliğine cezaevlerini yöneten insanları dinledi. 
Yöneticiler en zor tutukluların diğerlerine nazaran daha az ceza alanlar olduğunu 
açıkladı. Ömür boyu hapis cezası alanlar orada uzun süre kalacaklarını bilirler ve 
tekrar dışarı çıkmak için ellerinden geleni yapmak isterler. On yıl ceza alan bir kişi 
hiçbir belaya karışmazsa yalnızca beş yıl yatacağını bilir, bu yüzden beladan uzak 
durmak için büyük bir nedeni vardır. Ama on sekiz ay ceza almış bir serseri için 
infaz indiriminin yanması ve bütün cezayı çekmesi dünyanın sonu değildir. Kısa 
ceza alanlar genellikle gençlerdir yani olgun değillerdir. İçeride oldukları için öfke 
doludurlar, öfkelerini nasıl kontrol edeceklerini bilemezler Hücrelerde anarşi ve 
şiddet patlak verdiğinde bu işin arkasında kısa dönemli ceza almış suçlular olma 
ihtimali onda dokuzdur.
    Bu yüzden Strangeways'de jimnastik salonu, uydu sistemi ve çeşitli hobi 
olanakları var. Sağcıların ağızlarından köpükler saça saça, suçlular için tatil kampı 
kurmakla suçladığı bir rejim bu. Ben olsam, gece beni odama kilitledikleri, 
arkadaşlarımla ailemi ne zaman istesem görmeme ve alışveriş yapmama izin 
vermedikleri için kendimi asla tatilde hissedemem. Strangeways herhangi bir şey 
olabilir ama kesinlikle bir tatil kampı değildir. Bağıra çağıra hapishanenin 
lükslüğünü eleştirenler oraya kapatıldıkları ilk gün annemi isterim diye ağlamaya 
başlar. Yeniden yapılanma programının bir parçası Ziyaretçi Merkezi olsa da 
ziyarete gitmek bile bana fazla geliyor. Eski kötü günlerde ziyaretçilere o kadar 
berbat davranılıyordu ki, insanlar kendilerinin de suçlu olduğunu hissediyordu. 
Birçok erkeğin eşlerine çocukları ziyarete getirmemelerini söylemesine şaşmamak 
gerek. Böyle bir tecrübeyi yaşamaktansa onları özlemenin üzüntüsünü çekmek çok 
daha kolaydı.
    Şimdi ziyaretçilere insan ırkının mensupları gibi davranıyorlar. Debbie'yle ben 
cezaevine on dakika erken vardık ve kuyruk bile olmadığını gördük. Çoğu kadın ve 
çocuk olan ziyaretçiler arasında iki koltuk buldum. Bugünlerde bir Ziyaret Emri ile 
üç yetişkin içeriye girebiliyor ve küçük çocuklar sayılmıyor. Haftalık ziyaret hakkı 
olan tutuklu ziyaretçilerinin bir kalabalık oluşturması uzun sürmez. Bununla birlikte 
çok beklemek zorunda kalmadık. Ziyaret saatimizden beş dakika önce içeriye 
alındık, çantalarımız Wagner'in Ring Cycle'ından fırlamış Valkyrie'ye benzeyen 
sarışın bir kadın gardiyan tarafından arandı. Sonra koridorlardan geçerek üst kattaki 
Ziyaretçi Salonu'na girdik. Burası uzun pencerelerinden şehrin göründüğü büyük 
temiz bir salondu. Kırık beyaz duvarları, içecek ve kurabiye alınabilecek makineleri, 



sigara yasağı, aralık masaları ve ergin ortamıyla tombala oyununa hazırlanan bir 
kilise salonuna benziyordu.
    Dennis'i iskemlesinde arkaya yaslanmış, bacaklarını öne uzatmış otururken 
bulduk. Biz otururken Dennis gülümsedi. "İkinizi birden görmek ne güzel" dedi. 
"İşler kesat olmalı ki öğleden sonranı boş bırakabildin, Kate."
    Debbie, "Christie'nin elemeleri vardı" dedi. "Kate tek başıma gelmemi istemedi." 
Sesinde, aynı koşullarda benimkinde olacağından daha az acılık vardı.
    Dennis, "Affedersin, bebeğim" diyerek öne doğru eğildi. Dirseklerini masanın 
üzerine koymuş, gözlerini Debbie'ye bir süs köpeği çekiciliğiyle dikmişti. Ama 
Debbie bu çekiciliğin neye dönüştüğünü çok iyi biliyordu ve karşısında erimedi.
    "Ana-babaların gecesine katılamadığın için üzgünsün, değil mi?" diye sordu.
    Dennis başını çevirdi. "Tabii üzgünüm. Ama sen buradaki birçok insandan daha 
iyi durumdasın" diyerek başparmağını salonda gezdirdi. "Şunlara bir bak. Cılız 
çocuklar, pazardan alınmış giysiler, izbe yerlerde oturduklarını biliyorsun. Bunların 
yarısı ya fahişe ya da uyuşturucu alıyor. Ben hiç değilse bankada para bıraktım."
    Debbie başını iki yana salladı, yüzünde öfkeden çok üzüntü vardı. "Sen evde 
olduğun sürece benim de çocukların da paraya aldırmayacağı şu kalın kafana ne 
zaman girecek?"
    Oradan biraz uzaklaşmam iyi olacaktı. Ayağa kalkıp makinelerin yanına gittim. 
Makinelerin çevresinde o kadar çok çocuk vardı ki, Dennis ve Debbie'nin 
kırgınlıklarını yok etmesine yetip de artacak kadar kahve ve çikolata almak rahat on 
dakikamı aldı. Geri döndüğümde Christie'nin seçmeyi planladığı bölümü 
tartışıyorlardı. Dennis, "Fen bilimlerine devam etmeli" diye ısrar ediyordu. "Doktor, 
veteriner ya da dişçi olmak istiyor.
    "İnsanlar ve hayvanlar her zaman hastalanır, garanti olan tele şey bu."
    Debbie, "Ama spora devam etmek de istiyor" dedi. "A seviyesinde üç fen dersi, bir 
dolu ev ödevi demektir. Kendisine ayıracak fazla zamanı kalmaz. Fazla zorlanmadan 
.bir öğretmen olabilir."
    Dennis homurdandı. "Öğretmen mi? Şaka mı yapıyorsun! Etraftaki çocukları 
görmüyor musun sen? Ancak başka hiçbir iş bulamazlarsa öğretmen oluyor 
insanlar!"
    Kahveleri önümüze koyarken yumuşak bir biçimde araya girdim. "Christie ne 
olmak istiyor?"
    Dennis sırıttı. "Bunun ne alakası var?" Yarı şaka yarı ciddiydi söylediği. "Her 
neyse, bu saçmalığa boş ver. Hazır eğlence varken tartışmanın hiç anlamı yok. Bana 
neler yaptığını anlatsana, Kate."
    Debbie içini çekti. Tartışma zahmetine girmeyecek kadar uzun süredir Dennis'le 
evliydi ama Christie'nin geleceğinin bütün boş zamanını meşgul ettiği de açıktı. 
Dennis gözlerinin far gibi parlaklığını üzerime dikerken Debbie'nin geri çekildiğini 
hissettim. Bana uyar, kalpsiz bir piçim ben. Debbie'nin konuşmanın dışında 
kalmasına aldırmadım. Her cümleyi ikinci kez tekrarlamak zorunda kalmadan 
konuya girebilirdim böylece. Yardımını istemek için bir ısınma turu olarak Dennis'e 
mezar taşı dolandırıcılarına karşı boşa çıkan girişimimi sahne sahne anlattım.
    Dennis hikâyeye bayıldı. Özellikle de Richard'ın yemekler ve Kelt çizgi film 
karakterleriyle içeriye girdiği bölüme. Oradan Dan Druff'ın sabotajcılarla ilgili 



sorununu özetlemeye geçmek kolay oldu. Dennis tekrar arkasına yaslanarak, 
memnun bir ifadeyle ellerini arkasında kavuşturdu.
    Derin bir cümle kurarmış gibi, "Afişleme işi, değil mi?" dedi.
    "Eeee, evet, sorunlarından biri de bu" dedim. Parmaklıkların ardında olmanın 
Dennis'in zekâsını bozup bozmadığını merak ediyordum. Scabby Heided Bairns'ın 
posterlerinin başkalarınınkiyle kaplandığını zaten açıklamıştım.
    Dennis sabırsızca, "Hayır, hepsi bu" dedi. "Her şey poster oyununda bölgene sahip 
çıkmakla ilgili."
    "Bu konuda bana bir kurs vermen gerekecek, Dennis" dedim. Gerekirse yalvaracak 
kadar gururumu bir kenara itebilirdim. Şu anda gereken de bu gibi görünüyordu.
    Sokaklardan geçici uzaklaşmış olmasına rağmen üstünlüğünü belirlediği için 
mutlu olan Dennis beni bilgilendirdi. "Yasadışı posterler Manchester'da büyük bir 
işkoludur. Bir düşün. Şehirde nereye gitsen gruplar ve konserlerin posterlerini 
görürsün. Şehir konseyi dava etmeye bile zahmet etmiyor, yani o kadar ciddi bir iş. 
Çalışma şekilleri şöyle: İnsanlar kendi bölgelerine sahip çıkıyor ve çeşitli kulüp ve 
gruplarla anlaşma yapıyor. Gerçekten kurnaz olanlar kendi matbaalarını kuruyor ve 
biletleri basıyor. Bir kulüple anlaşma yapıyorlar, böylece onlar adına gruplarla 
anlaşma yapıyor, promosyon işleri yapıyor ve bilet satışlarını organize ediyorlar. 
Yani bir grubun kaset anlaşması için yapabileceği en iyi şey, patronlardan biriyle 
anlaşmak. Böylece en iyi yerlerde konser verirler, posterleri önemli yerlere 
yapıştırılır ve biletleri kilit yerlerde satılır."
    "Bu kaça patlar?"
    Dennis omzunu silkti. "Açık ki çok paraya. Ama fark edilmek için buna değer."
    "Peki bu olayın böyle bir şeyle mi ilgili olduğunu sanıyorsun?"
    "Olmalı, mantıken öyle görünüyor. Senin çocuklar iş yapmak için yanlış adam 
seçmişler gibi. Ucuz olduğu için onu seçmişlerdir, aptal piçler. Adam herhalde 
piyasaya girmeye çalışan genç bir oğlandır, tekmeyi de onun yerine senin grup 
yiyor."
    "Biraz daha anlat, Dennis, henüz gün ışığını görmüyorum" dedim.
    "Başka birinin bölgesinde afişleme yapıyormuş. O siteyi elinde tutan kişi korsan 
afişlerin arkasında kimin olduğunu bilmiyorsa adamın konserlerinin ya da grubun 
peşine düşer. Yani senin grubun kovboy menejerini uyarmak için gruba 
saldırıyorlar."
    Anladım. "Yani bu işten kurtulmak istiyorlarsa kendilerine yeni bir menejer 
bulmaları gerekiyor."
    Dennis başını salladı. "Bunu çabuk yapmalılar, biri gerçekten ciddi biçimde 
yaralanmadan."
    Alayla gülümsedim. "Fazla ileri gitmeye gerek yok, Dennis. Bir parça yasadışı 
afişlemeden söz ediyoruz burada, dondurma savaşlarından değil."
    Dennis'in güleryüzlü maskesi yok oldu, gözlerimin içine soğuk soğuk baktı. 
Düşmanlarının ona neden Tehditkâr Dennis dediğini hatırladım. "Hiç anlamıyorsun, 
Kate" dedi yumuşak bir sesle. "Burada ağır iş kazasından söz ediyoruz. 
Manchester'da canlı müzik işi çok para demektir. Doğru dürüst bir afişleme işin 
varsa ve bilet satışından bir parmak hareketiyle pay alıyorsan, adamlarına verdiğin 
para hariç haftada vergisiz birkaç bin papelden söz ediyoruz. Bu tür bir para ciddi 
bir zorlamadır."



    "Müşterilerim de bu zorlamayı yaşıyor. Gamalı haçlı dazlaklar konserlerini 
basıyor, vanları yakılıyor" diye hatırlattım ona. "Bu işi hafife almıyorum."
    "Hâlâ anlamıyorsun, Kate. Terry Spotto'yu hatırlıyor musun?"
    Kaşlarımı çattım. Bu ad belli belirsiz tanıdık gelmişti ama yüzü gözümün önünde 
canlanmıyordu.
    "Ufak tefek bir adam, Hulme'da oturuyordu. Sağ yanağında doğum lekesi vardı."
    Başımı iki yana salladım. "Kimden söz ettiğini anlayamadım."
    "Elbette biliyorsun. Adamı Medlock Köprüsü'nde, hudundan biraz uzakta, 
yatarken buldular. Biri doğum lekesini bir tüfekle yok etmişti."
    Şimdi hatırlamıştım. Bir yıl kadar önce olmuştu bu olay. Bir Salı sabahı işe 
gittiğimde sokağın sarı polis şeridiyle kapatıldığını gördüm. Alexis birkaç gün 
boyunca haberin izini takip etti ama Terry Spotto'nun önemsiz bir uyuşturucu 
satıcısı olduğu yolundaki resmi açıklamadan öteye gidemedi. "Bu olay afişlerle mi 
ilgiliydi?" diye sordum.
    "Terry toz satıyordu ama ikinci bir kârlı iş kaynağına ihtiyacı olduğuna karar 
verdi." Dennis, günümüzün akıllı haydutlarının iş diline nasıl maharetle adapte 
olduklarını hatırlatıyordu bana. "Afişleme işine başladı, ancak başkalarının 
alanından uzak duracak zekâsı ya da bölgeyi onlardan alacak kas gücü yoktu. Birkaç 
kez uyarıldı ama hiç aldırmadı. Laftan anlamadığı için biri haddini bildirmenin 
zamanının geldiğine karar verdi. O zamandan beri başka birinin ciddi bir şekilde işe 
girmeye çalıştığını sanmam. Ama öyle görünüyor ki senin çocuklar, Terry Spotto'yu 
tanımayacak kadar yeni biriyle bağlantı kurmuşlar."
    Derin bir soluk aldım. "Ne rekabet ama. Dennis, bu konuda biriyle konuşmam 
gerek. Bu iş iyice aptallaşmadan oğlanları pislikten kurtaralım. Bana bir isim ver."
    Dennis, "Denzel Williams" dedi. "Garibaldi'nin Yeri. Benim adımı ver."
    "Teşekkürler." Garibaldi'ye daha önce hiç gitmemiştim ama hakkında çok şey 
duymuştum. Böyle sıkı bir oyun hakkında konuşabileceğim birini bulmak için 
nereye gideceğimi tahmin etmek zorunda kalsam herhalde benim de gideceğim yer 
orasıydı.
    "Başka bir şey var mı?"
    Başımı iki yana salladım, "iş açısından yok. Bir özel detektiflik işine yatırım 
yapacak kadar nakit parası olan birini tanımıyorsan yok."
    Dennis'in gözleri kısıldı. "Bill ne işler karıştırıyor?" Ona anlattım. Debbie 
konuşmaya tekrar dahil oldu ve bu konu ziyaretin geri kalan kısmı boyunca sürdü. 
Debbie'yi evine bıraktığımda, Dennis'in yatırım yapmak için para verebileceğini 
düşündüğü bir düzine kadar isim vardı elimde. Nedense hiçbirine gitmemeyi 
düşünüyordum. Manchester Mafya'sı için para aklayıcısı haline gelmeden de Yaşlı 
Bill'in gözünde yeterince gözden düşmüş durumdayım.
    
Saat beşte Seli Phones'un sokağında otomobilimi park ettim. İhtiyacım olan tek şey 
bu dolandırıcı çiftin adı ve adresiydi, o zaman müşterilerimle anlaştığım gibi işi 
polise havale edebilirdim. Bir düzine kadar şikâyetçinin adları ve adresleri 
elimizdeydi, bazıları Will Allen ya da kadın arkadaşını polis merkezindeki teşhis 
sırasında saptardı herhalde. Bu işi Bölgesel Suçlar Bölümü'nün dolandırıcılık masası 
şefi Baş Detektif Delia Prentice'e bırakmaya can atıyordum. Tam olarak onun işi 
değildi ama Delia arkadaş dediğim küçük kadın grubumun arasındadır, işi yüzüne 



gözüne bulaştırmayacağına da güvenirim. Yalnızca özel bir detektif prestij 
kazanmasın diye suçlunun çekip gitmesine izin verecek kadar detektiflerden nefret 
eden polisler var. Delia bunlardan biri değil. Ama bu ucuz dolandırıcıları 
enseletmenin keyfini yaşamadan önce ad ve adreslerini bulmam gerekiyordu. İki 
gece üstüste beni yenmelerine izin verirsem kahrolayım.
    Bu defa onlar için hazırdım. Ailen sola dönerken peşine takıldım. Rochdale ve 
Oldham Yolu'nda çürüyen fabrikalar, mücadeleye devam eden küçük işyerleri ve 
park yerine çevrilmiş boş arazilerin arasından geçerken peşinden ayrılmadım. Eski 
Daily Express Binası'nın siyah cam cephesinin hemen güneyinden Great Ancoats 
Yolu'na çıktık. Gümüş renkli Mazda'yla aramda yalnızca bir otomobil tutarak yoğun 
trafiğin içinde ilerledim. Postayla sipariş depolarını ve belediye sitelerini geçtik.
    Hathersage Yolu'nda otomobil eski Türk Hamamı'nın karşısındaki bir mağazanın 
önünde durdu. Hamam, binlerce şehir sakininin yürüme menzili içindeki tek eğlence 
yerinin çok pahalıya mal olduğu gerekçesiyle konsey tarafından kapatılmıştı. Bu 
şehir sakinlerinden biri olarak ne zaman belediye vergimi ödesem beni deli 
ediyordu. Yeni İşçi Hükümeti buraya kadar, kadın otomobilden inip mağazaya 
girerken onları geçtim. Sokağın ilerisinde bir park yeri buldum, neler olup bittiğini 
görebileyim diye hemen dikiz aynamı ayarladım. Birkaç dakika sonra kadın bir 
Chronicle ve bir paket sigarayla dışarıya çıktı.
    Mazda yanımdan geçip trafik ışıklarına doğru ilerlerken ben geride kaldım. Işık 
kırmızıydı, değişene kadar hareket etmeyecektim. Yeşil ışıkta Mazda, dalları sarkmış 
ağaçların gün ışığını alacakaranlığa dönüştürdüğü Anson Yolu'na doğru sola döndü. 
Hemen ardından Viktorya tarzı büyük evlerin sıralandığı sakin bir sokağa girdi. 
Biraz sonra sol tarafta kırmızı tuğlalı evler modern beton evlere dönüştü. Mazda dört 
katlı apartmanlardan oluşmuş bir sitenin park yerine girerek durdu. Ben yanlarından 
geçtim, hızlandım, otomobilimi bir sonraki kavşaktan geriye döndürerek Allen'le Seli 
Phones'daki kadının sitenin giriş kapısından girdiğini gördüm. Bu uzaklıktan bile 
girişte telefon olduğunu görebiliyordum. Sitede elliye yakın daire olmalıydı.
    Bütün gün parmaklarımın arasından kaymıştı ve hiçbir konuda bir ilerleme 
kaydedememiştim. Belki de Shelley'nin öğüdünü tutup işyerindeki ortaklık payımı 
pazara çıkarmalıydım. Ve belki de blöf yapmamalıydım.
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Daha iyi bir şeyler yapmak için saat çok erkendi, bu yüzden mezar taşı 
soyguncularına bir bakmaya karar verdim. Her ikisi de içeriye girdiklerinden, kalp 
kırmaya gitmeden önce bir şeyler yiyip kıyafetlerini değiştiriyor olabilirlerdi. Bu 
yüzden onlara on beş dakika tanıyıp evime döndüm ve Chronicle'ın akşam baskısını 
alarak porsumuş rokayla bir Dolcelatte sandviçi yedim. Peçeteyi çöpe atarken 
aklımın bir kenarına bunun son ekmek olduğunu yazdım. Doğrama, dilimleme ve ev 
yapımı Çin yemekleri buraya kadar. Çantama bir kutu Aqua Libra, streçe sarılı bir 
sandviç attım ve gözleme yerime geri döndüm.
    Yediyi biraz geçe kadın sap yerine omuz askısı olan pahalı bir genç işi evrak 
çantasıyla kapıda tek başına belirdi. Dosdoğru otomobile gitti. Direksiyona geçene 
kadar bekledim, sonra kendi motorumu çalıştırarak otomobil yoluna geri geri 



girdim. Böylece hangi yöne giderse gitsin peşine takılabilecektim. Kadın park 
yerinden sola döndü, onu Anson Yolu, Kingsway'in sonuna kadar takip ettim. 
Buraları doksanlarda aile yaşamında olan bitenlerin kapalı kapılar ardında 
yaşandığı, iki savaş arası yapılmış, birbirine bitişik evlerden oluşan bir bölgeydi: Yarı 
yarıya boş sokaklardan geçerken tamamen arkamızda bıraktığımız bir dünya.
    Neyse ki fazla uzağa gitmedik, çünkü trafik olmadığından onu takip ettiğimi 
anlayabilirdi. Kingsway'i geçtikten kısa bir süre sonra kadın bir trafik ışığından sola 
döndü. Burnage banliyösünün içine doğru yöneldi. Gene şans benden yanaydı: Son 
zamanlarda çok sık yaşamadığım bir durum. Kadın, her evde en az bir arabanın 
olduğu günlerin geleceğini kimsenin bilmediği bir dönemde yapılmış çıkmaz ya da 
dar sokaklardan birine değil de, Kingsway'e paralel akan uzun, geniş caddelerden 
birine girdi. Kadın belli ki ev numaralarına bakmak için yavaşlayınca onu geçip 
birkaç yüz metre öteye park ettim. Gideceği yere yakın olduğunu tahmin ediyordum 
ve haklıydım. Gerçekten de yirmi metre kadar ötemde durup dosdoğru üç yatak 
odalı ikiz evlerden birine girdi. Evin önündeki çiçek tarhları o kadar düzgündü ki, 
bir karahindibanın aralarından çıkacağını düşünmek bile zordu.
    Kadının zili çalmasını izledim. Kapı açıldı ama kapının ardındaki kişiyi 
göremedim. Üç cümle sonra kadın içerideydi. Chronicle'ın akşam baskısını tarayıp 
ölüm ilanlarına baktım. Oradaydı.
    
    Sheridan. Burnage'lı Angela Mary kısa süren bir hastalıktan sonra Salı günü 
Manchester Royal Infirmary'de aniden vefat etti. Tony'nin sevgili eşi, Becky ve 
Richard'ın annesi. Tören Pazartesi günü saat 2.00'da Our Lady of the Sorrows'da 
yapılacak, ardından Stockport Krematoryumu'nda yakılacaktır.
  
    Bu bilgi ve telefon rehberiyle doğru adresi teşhis etmek zor olmazdı. Genellikle 
isimlerden kabaca hangi yaş grubuna dahil olduğu da söylenebilir. Tony ile 
Angela'nın muhtemelen elliye merdiven dayadıklarını, çocuklarının da yirmili 
yaşlara yaklaştığını tahmin ettim. Dolandırıcılar için kusursuz hedefler. Perişan koca 
bilinçli ya da bilinçsiz, çekici bir kadını fark edecek kadar genç. Muhtemelen doğru 
dürüst bir mezar taşını karşılayacak parası var. Düşüncesi bile beni hasta etti.
    Daha da kötüsü, ben bütün bunları düşünürken Will Allen'in suç ortağının zavallı 
dul adama büyük bir paraya mal olacak bir satış yapmakta olduğuydu. Orada 
oturup bunun olmasını bekleyemezdim. Öte yandan kadınla adamın izlerini örtüp 
hemen kenti terk etmelerini istemediğim taktirde evin kapısını Çalıp kadının 
maskesini de indiremezdim. Polisleri arayamazdım; Della'nın kent dışındaki bir 
konferansta olduğunu biliyordum ve yabancı bir polis memurunu işi durdurmak 
için zamanında gelmelerine ikna etmeye çalışmak kapasitemin ötesinde bir işti. İçim 
içimi yiyordu. Kimliğimi açıklamadan kadını durdurmanın bir yolu olmalıydı.
    Aklıma gelen yalnızca bir tek şey vardı. Bu da Sheridan'ların komşularıyla ne 
kadar anlaştıklarına bağlıydı. Park yeri, gençlerin gürültülü müzikleri ya da futbol 
maçları gibi konularda yıllarca süren yıpratma savaşına girmişlerse işim bitikti. 
Omuzlarımı dikleştirerek Sheridan'ların evinin ikizine doğru yürüdüm. Kapıyı açan 
kadın otuz beş yaşlarında görünüyordu, gür koyu renk saçlarını at kuyruğu şeklinde 
arkada toplamıştı. Sadece burun, diş ve çeneden oluşan bir yüzü vardı. Soluk bir kot, 
süpermarketten alınma spor ayakkabı ve bir Body Shop tişörtü giymişti. Tişörtün 



üzerinde gezegenin hangi parçasının kurtarılması gerektiği yazıyordu. Kadının 
neşeli sırıtması, kapıda yabancı biri olduğunu fark edince belli belirsiz bir kaş 
çatmaya dönüştü. Belli ki beklediği kişiden daha az ilginçtim. Ona kartvizitimi 
uzattım. "Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim" diye başladım.
    "Özel detektif mi?" diye sözümü kesti kadın. "Yani filmlerdeki gibi mi? Kadınların 
bu işi yaptığını bilmiyordum."
    Bazı günler orijinal bir yanıt bulamazsınız. Gene de kapı yüzüme kapanmadığı için 
minnettardım. Gülümsedim, başımı salladım ve konuşmaya devam ettim. 
"Yardımınıza ihtiyacım var" dedim. "Yan komşunuz Bay Sheridan'ı ne kadar iyi 
tanıyorsunuz?"
    Kadın yutkundu. "Onu öldürmedi, değil mi? Çok ani olduğunu biliyorum ve Allah 
biliyor ya, inişli çıkışlı bir evlilikleri vardı ama onu öldürdüğüne inanamam!"
    Bir an gözlerimi kapattım. "Böyle bir şey değil. Bildiğim kadarıyla Bayan 
Sheridan'ın ölümüyle ilgili hiçbir kuşku yok. Bakın, bir dakikalığına içeriye girebilir 
miyim? Bunu açıklaması biraz zor olacak."
    Kadın şüpheyle baktı. "Söylediğiniz kişi olduğunuzu nereden bileyim?"
    Omuz silkerek elimi uzattım. "Tehlikeli bir tipe benziyor muyum? İnanın bana, bir 
suçu önlemeye çalışıyorum, işlemeye değil. Siz bana yardım etmezseniz Bay 
Sheridan bir dolandırıcılığın kurbanı olacak."
    Kadın tekrar yutkundu, bu kez elini ağzına götürdü. "Tıpkı filmlerdeki gibi" 
diyerek beni, ikimizin aynı anda geçemeyeceği kadar dar ve bir duvarında dağ 
bisikleti olan bir koridordan geçirdi. "Neler oluyor?" diye sordu heyecanla.
    "Bir çift sahtekâr, yakınlarını yeni kaybetmiş aileleri yüzlerce pound dolandırıyor" 
dedim, kadının beklediği magazin havasıyla. "Onları zayıf anlarında yakalayarak 
indirimli mezar taşları için para vermeye ikna ediyorlar. Onları enselemeye çok 
yaklaşmış durumdayım, bu yüzden olayın patladığının farkına varmalarını 
istemiyorum. Ama zavallı Bay Sheridan dolandırılırken burada oturup 
bekleyemem."
    "Yani benim gidip ona oturma odasında bir dolandırıcı olduğunu söylememi mi 
istiyorsunuz?" diye sordu heyecanla.
    "Tam olarak değil, hayır. Geçerken uğrayan bir komşu havasında gitmenizi ve 
parayı vermemesi için elinizden geleni yapmanızı istiyorum. 'Bu saygın bir şirketse 
konuyu düşünmenize ve cenaze töreni şirketiyle konuşmanıza aldırmazlar' falan gibi 
şeyler söyleyin. Şüphelendiğinizi hiç belli etmeyin, temkinli bir insanmışsınız 
havasını verin. Angela da onun ailenin diğer üyelerine danışmadan aceleyle hareket 
etmesini istemezdi, gibi. Anladınız mı?"
    Kadın başını salladı. "Sizi anladım. Bana güvenebilirsiniz." Fazla seçeneğim 
olmadığından yalnızca gülümsedim. "Hemen oraya gideceğim. Tony'nin nasıl 
olduğuna bakmak için zaten gidecektim. Çok iyi anlaşırdık, ben ve Angela. Angela 
benden yaşlıydı tabii ama her Çarşamba aynı grupta oyun oynardık. Duyduğum 
zaman kendime gelemedim. Apandisiti patlamış. Ne zaman başa gelir bilinmez, 
değil mi?" Kartıma göz atarak, "Bu işi bana bırak, Kate" diye de ekledi.
    Bahçe yolundan birlikte geçtik, sonra ben otomobiline kadın yan kapıya gitti. 
Ayrılırken olup bitenleri anlatmak için cep telefonumdan beni arayacağına söz verdi. 
Oturup Sheridan'ın evini gözlerken tedirgindim. Yeni ortağımın kesinlikle uygun 
olmadığını biliyordum ama Allen'ın suç ortağını uyarmadan etkili başka ne 



yapabilirdim bilmiyorum, özellikle de Richard'ın evindeki olay nedeniyle tetikte 
olacakları için. Yarım saat geçtikten sonra ön kapı açıldı ve hedefim dışarıya çıktı. 
Evrak çantasını otomobilin içine fırlatmasına bakılırsa iyi durumda değildi. Büroyla 
konuşmamak için cep telefonumu bütün gün kapalı tutmuştum ama kadının peşine 
takılırken tekrar açtım.
    Yeni arkadaşım aradığında kadın apartmanına girmişti. Arkadaşım, "Merhaba" 
dedi. "Sanırım her şey yolunda gitti. Şüphelendiğini sanmam, sadece sinirlendi, 
çünkü konuşmaları boyunca orada oturdum. Tony'ye sürekli çocuklara danışmadan 
karar vermemesi gerektiğini, onların desteğine ihtiyacı olduğunu söyledim. Kadın 
bir yere varamayacağını, benim de gitmeye niyetli olmadığımı anlayınca kendisi 
kalktı."
    "Gerçekten iyi iş yapmışsın. Kendine ne ad vermişti?" diye sordum uygun bir 
boşluk bulunca.
    "Şu kartvizitlerden vardı. Greenhalgh ve Edwards. Kadın gittikten sonra Tony 
gösterdi kartı. Sarah Sargent, adı bu. Mahkemeye gitmemiz gerekiyor mu?" diye 
sordu. Telefondaki sesi heyecandan çatlamıştı.
    "Olabilir" dedim. "Yardımın için gerçekten teşekkür ederim. Polise, size ihtiyaçları 
olursa nerede bulabileceklerini söylerim."
    "Harika! Hey, işin gerçekten heyecanlı, biliyor musun? Ne zaman yardıma 
ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı?"
    "Tamam" dedim. Ondan kurtulmak için her şeyi söylerdim Ama telefonu 
kapatmayı başarmadan önce kadın adını ve telefon numarasını vermekte ısrar etti. 
Kışın ortasında işemek için plastik bir kovayla, dondurucu bir arabada on beş saat 
gözleme işi yapmak zorunda kalırsa, üstelik de ertesi gün her şevi yeni baştan 
yapmamak için resimlerin iyi çıkacağının da bir garantisi yoksa, işi ne kadar harika 
bulurdu, merak ediyordum. Motoru çalıştırdım. Dolandırıcıların bu gece başka bir 
girişimde bulunacaklarını sanmıyordum. Ama uyumadan önce katetmem gereken 
epeyce yol vardı. Belki küçük bir soygun, sonra bir kulüp ziyareti. Her ikisine de 
uygun giyinmemiş olduğum düşünülürse eve gitmek iyi bir mazaret gibi göründü. 
Belki tekrar çıkmadan önce birkaç saat şekerleme bile yapabilirdim.
    
Bugünlerde ne zaman bir plan yapsam gözleri bağlı olarak tek tekerlekli bisiklete 
binenlerden daha öteye gidemiyorum. Evime doğru birkaç adım atmıştım ki bir 
otomobil kapısının açıldığını ve karanlıkta bir karaltının bana doğru yürüdüğünü 
gördüm. Otomatik olarak pozisyon aldım, kaçmaya ya da dövüşmeye hazırdım. 
Kollarım iki yanımda, omuz çantam sıkıca çapraz takılı, bütün ağırlığımı ayaklanma 
vererek tekme atmaya ya da koşmaya hazırdım. Gergin bir şekilde karaltının bana 
yaklaşmasını bekledim.
    Neyse ki harekete geçmeden önce bakanlardanım. Detektif Linda Shaw'un karnına 
uçan bir tekme yemekten hoşlanacağını sanmam. Işığın altına gelince şaşırarak, "DC 
Shaw, siz misiniz?" dedim.
    Biraz suçlu gibi durarak, "Bayan Brannigan, merhaba" dedi. "Biraz konuşabilir 
miyiz?" Arkasında Mike Tyson'a epeyce benzeyen iri yarı bir adamın durduğunu 
fark ettim. "İyi polis-kötü polis" oyunu oynamayacağımızı umdum. İyi bir durumla 
karşı karşıya olmadığım gibi komik bir duygu vardı içimde.
    "Elbette, gelin, bir kahve içelim" dedim.



    Linda boğazını temizledi. "Aslında karakola gelmenizi tercih ederim" dedi. Her 
sözcükle birlikte sıkıntısı daha da artıyordu.
    Şimdi tümüyle afallamıştım. Linda Shaw'la ilk ve tek karşılaşmamda, araştırmak 
üzere görevlendirildiğim bir cinayet davasında Detektif Cliff Jackson'ın 
adamlarından biriydi. Jackson'la benim aramda öyle bir geçmiş var ki, ne zaman 
yollarımız kesişse her ikimiz de baş ağrısıyla uyanırız. Ama Linda Shaw mükemmel 
bir aracı olarak başka bir cinayet daha işlenmeden işin yürümesini sağlamak için 
ikimizi yeterince ayrı tutmuştu. Ondan hoşlanmıştım, yalnızca kadın olduğu için 
değil, Jackson'ın donuk zekâsının onu etkilemesine izin vermemeye kararlı olduğu 
için. Anlayamadığım şey, neden beni sorgulamak için karakola sürüklemeye 
çalıştığıydı, ilk defa bir polisin nasırına basacak bir şey yapmamıştım. Alexis'in 
öldürülen doktoruyla ilgili araştırmaysa başka tabii ama benim rahatsız 
edebileceğim polisler bu durumda Pennines'in diğer tarafında kırk mil ötede olurdu. 
Yumuşak bir sesle, "Neden?" diye sordum.
    "Sormak istediğimiz bazı sorular var." Artık Linda gözlerime bakarmış gibi bile 
yapmıyordu. Sol omzumun üzerinde bir yere gözünü dikmişti.
    "Öyleyse içeri gelin, kahve içip cevaplandırıp cevaplandıramayacağıma bakalım" 
diye tekrarladım. Buna hayatın düzensiz fiil teorisi derim: Ben sertim, sen inatçısın, 
oysa kıçını çamura bulamış bir domuz.
    Adam, "DC Shaw'un söylediği gibi karakola gelmenizi istiyoruz" dedi. Stetoskopla 
Vesuvius dinliyordum sanki. Yalnızca İtalyancanın yerini Liverpool aksanı almıştı.
    İçimi çektim. "Bunu iki biçimde yapabiliriz. Ya eve gelip bana sormanız gereken 
soruları sorarsınız ya da beni tutuklarsınız ve karakola gideriz, orada avukatım 
gelene kadar ağzımı bile açmam. Seçimi siz yapın." Nasılsa öfkemi bastırarak ikisine 
en tatlı gülümsememle baktım. Bu işin arkasında kimin olduğunu biliyordum. Cliff 
Jackson'ın sadist parmak izlerini görebiliyordum.
    Linda burnundan soluyarak dudaklarını çizgi haline getirdi. Beni tıpış tıpış 
karakola götürmezse Cliff Jackson'ın öfkesini düşündüğünü tahmin ettim. Bu benim 
sorunum değildi ve böyle bir şey olursa suçluluk falan da duymayacaktım. Ben hiç 
tepki göstermeyince Linda omuzlarını silkip, "O halde kahveyi içsek iyi olacak" dedi.
    İki polis arkamdan eve girdiler. Onlara oturma odasını gösterdim ve mutfakta 
kahve içebileceğimizi söyledim. Bir yandan da Jackson'ın neden üstüme ekip 
gönderdiğini umutsuzca bulmaya çalışıyordum. Bir yandan düşünürken bir yandan 
da kahve makinesini çalıştırdım, bir tepsiye süt, şeker, kupalar ve kaşıkları koydum. 
Bir yanıt bulamadım. Elimdeki tek seçeneği seçip Linda Shaw'a sormak 
zorundaydım.
    Oturma odasına girerek tepsiyi detektiflerin önündeki sehpanın üzerine koydum 
ve inisiyatifi ele aldım. "İyi bir nedeniniz olsa iyi olacak, Linda" dedim. "Berbat bir 
hafta geçirdim ve daha Salı günündeyiz. Neden uzun ve sıcak bir banyo almak 
yerine burada oturup sizinle konuştuğumu söyle bana."
    Linda ortağına hızlı bir bakış fırlattı, ortağı ise ona yardımcı olmak yerine keyfine 
bakıyordu. Öne eğilip üç kupayı kahveyle doldurdu. Limon yemiş gibi duran Linda, 
"Amirimin soruşturmaya değer olduğunu düşündüğü bir suçlama aldık" dedi.
    "Kimden? Ne hakkında?" diye sordum en iyi gramerimle.
    Linda kahvesine süt koydu ve karıştırırken epeyce ağırdan aldı. "İhbarcı, Richard 
Barclay’ın hayatına yönelik tehdit kampanyasına giriştiğinizi iddia ediyor."



    Dilim tutuldu sanki. Hareket edemez oldum. Ağzım açık kalakaldım, elim kupaya 
uzanırken hareketsiz kalmıştı.
    Erkek detektif, "Şikâyetçi bu tacizin yerel basına sahte ölüm ilanları vermeyi 
içerdiğini de iddia ediyor. Böyle bir ilacının çıkmış olduğunu doğruladık. Şimdi Bay 
Barclay da kayıp görünüyor" dedi. Arkasına yaslanmış, bacaklarını iyice gerip 
kolunu kanepenin arkasına uzatmıştı. Benim oturma odamda bu tarzda 
konuşuyordu.
    İçimi öfke bürüdü. "Peki, bu ihbarcı... isim açıklamadan gelen bir ihbar değildi, 
öyle mi?"
    Adam Linda'ya baktı, onun yüzü şaşkın, Linda'nınki teslim olmuş gibiydi. Yorgun 
bir sesle, "Biliyorsun, bunu açıklayamayız" dedi. "Ama bu sabah saat dokuzdan bu 
yana Bay Barclay'la temas kurmaya çalıştık, başaramadık ve meslektaşımın dediği 
gibi Chronicle'da sahte bilgi içeren bir ölüm ilanı verildiğini doğruladık. Bunun bir 
açıklaması var mı, Bayan Brannigan?" Biraz daha özür diler gibi konuşursa sesini 
paspas olarak kullanabilirdiniz.
    Burama kadar gelmişti. "Saçmalık" dedim. "Her ikimiz de aslında neler olduğunu 
biliyoruz. İmzasız bir ihbar aldınız ve amiriniz elini keyifle ovuşturdu. Aman harika, 
Brannigan'ın hayatını zindan etmek için tam sınır çizgide yasal bir bahane. Bir suçun 
işlendiğine dair hiçbir bulgunuz yok. Biri Chronicle ve Times'da aptal bir ilan 
çıkarmış olsa bile, bunun bir şaka mı olduğunu ya da benimle bir ilgisi olup 
olmadığını gösterecek hiçbir şey yok." Sesim öfkeyle yükseldi. Sağlam bir zeminde 
olduğumu biliyordum; Chronicle'daki ilanı nakit parayla ödemiş, ilan bölümüne en 
yoğun olduğu öğle saatinde gitmeye özen göstermiştim.
    Tyson benzeri, "Ciddi iddiaları araştırmak bizim görevimiz" diye atıldı. "Şu ana 
kadar neden birinin sizi böyle ciddi bir suçla suçlamak isteyeceğini açıklamadınız. 
Demek istiyorum ki, iyi bir nedeni yoksa birçok insanın yapacağı türden bir iş değil. 
İşlediğiniz bazı suçları bildiğim için konuşuyorum, Bayan Brannigan."
    Ayağa kalktım. Ellerine beni tutuklamak için gerçekten bir neden vermeye çok 
yakındım. Öfkeyle, "Tamam" dedim. "Dışarı! Şimdi. Kahvenizi falan bitirmeye 
kalkışmayın. Bu saçmalık ve bunu bal gibi biliyorsunuz. Richard'la konuşmak 
istiyorsanız kıçınızı dışarıda bir yere koyun ve o eve gelene kadar vergi 
mükelleflerinin parasını boşa harcayın. Onu bulamamış İmanın tek nedeni, saf 
çocuk, onun bir rock gazetecisi olmasıdır. Senin gibilerin telefonuna cevap vermez ve 
şu anda herhalde ilgisini çekmeye can atan çok kötü bir grubu dinlemek için bir inde 
oturmaktadır. Eve döndüğünde bu saçmalıkla uğraşmak için mükemmel bir ruh 
halinde olacak.." Öne doğru eğilip adamın şaşkın gözlerine dosdoğru bakarak, "Ve 
sen" diye ekledim, "hayatıma yeni girdiğin için burada gizli bir gündem olduğunu 
herhalde bilmiyorsun."
    Linda'ya bakmak için döndüm. Linda ayağa kalkmış ve kapıya doğru yönelmişti. 
"Ama senin bunu yapmaman gerekirdi bayan. Şimdi bir taciz dilekçesini yüzünüze 
çarpmadan çekin arabanızı. Gidip gerçek haydutlarla ilgilenin. Yoksa hiç haydut 
tanımıyor musunuz? Birini tutuklamak için yeterli kanıtı vermem için beni mi 
bekliyorsunuz?"
    Tiradımı bitirdiğim sırada Linda kapıdan çıkmak üzereydi. Arkadaşı onu takip 
edip gerçek hikâyenin ne olduğunu öğrenmesinin iyi olacağına karar vermeden önce 
bir bana bir ona baktı. Onların uzaklaştığını izlemeye zahmet bile etmedim.



    Linda Shaw'un Cliff Jackson’ın küçük oyununa dahil olmayı kabul ettiğine 
inanamıyordum. Ama adam amirdi, Linda'nın düşünmesi gereken bir kariyeri vardı. 
İmzasız kaynaklarına gelince... O tombul yanaklı, kurnaz, küçük kurbağa Will Allen, 
bu akşamımın içine etmenin bedelini ödeyecekti. Beni bir parça polis taciziyle 
korkutabileceğini sanıyorsa, hayatının en büyük şokunu yaşayacaktı.
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Ön kapı sessizlik içinde öyle gürültüyle kapandı ki beynimdeki zonklamayı 
duyabiliyordum. Son kez bu kadar öfkeli olduğumdan Richard'la ilişkim neredeyse 
bitecekti. Richard beni şiddetin en çekici çözüm olarak göründüğü noktaya kadar 
kızdırmıştı. Bu kez kızdığım bir polis memuruydu. Bunun sonuçlan duygusal olarak 
daha az travmatik olabilir ama herhalde farklı açılardan bedeli daha ağır olacaktı. 
Öte yandan diğer ortağı hapisten kefaletle çıkan bir işyerinin ortaklık payını satmaya 
çalışmak Bill'e bir-iki sorun çıkarırdı... Neredeyse Linda Shaw'un peşinden koşup 
ona yalvaracaktım.
    Polisin neden olduğu ağrıları biraz hafifletmek için başımı hızla sallayıp mutfağı 
dolaştım. Linda Shaw'un bu gece geç saatler için planladığım işi yaptırmamasına izin 
vermeyecektim ama kendime sert bir içki içme izni verebilirdim. Zor günler için 
sakladığım yarım şişe limonlu votkayı bulana kadar dondurucuyu araştırdım ve ince 
uzun bir kadehe boşalttım. Dolapta yeni sıkılmış greyfurt suyu yoktu, geçirdiğim 
haftayı bundan tahmin edebilirsiniz. Peynirin arkasında duran' bir şişeye katlanmak 
zorundaydım. Linda Shaw'a vermek istediğim türden sarsıntıya ihtiyacı vardı 
şişenin. İlk yudumumu tam almıştım ki sessizlik bozularak limonluğun bahçeye 
açılan kapısından sesler geldi.
    "Brannigan" denildiğini duydum.
    Belli belirsiz homurdanarak tekrar buzdolabının yanına gittim ve Richard’ın, 
benim yatağımdayken kendi mutfağına gitmek zorunda kalmasın diye uluslararası 
bira koleksiyonundan düzenli olarak bağışladığı şişelerden birini çıkardım. Açacağı 
elime alırken Prag'tan Staropramen marka olduğunu fark ettim. Keşke orada 
olsaydım. "Mutfaktayım" diye seslendim.
    Arkamdan başka bir ses, "Hullawrerrhen" dedi. Hiç değilse ben böyle dediğini 
sanıyorum. Dönünce Dan Druff'ın kapı ağzında sırıttığını gördüm. Sessizce ona Çek 
birasını verip bir sonraki şişeyi almak için uzandım. Radeberger Pilsner. Tam 
açmıştım ki Richard, Dan'in yanına geldi.
    Richard şişenin ilk yarısıyla yemek borusunu temizledikten sonra, "Pinky ve 
Perky'nin peşinde olduğu nedir?" diye sordu. "Seninle konuştular mı?"
    Başını salladı. "Amma tuhaf. Biz gelirken onlar da otomobillerine biniyorlardı. 
Tuğla gibi olan bok çukuru heyecanlandı ve Chris Cagney'e 'Bu o' dedi. Kadın bitkin 
bir halde otomobilden indi."
    Richard bir yudum daha almak için susunca hikâyeyi anlatma sırası Dan'e geldi. 
"Kadın yanımıza gelip senin adama 'Siz Richard Barclay misiniz?' der, Richard da, 
'Evet, siz kimsiniz?' der. Kadın da, 'Polis. Hiç ölüm tehdidi aldınız mı?' der. Richard 
sanki o kaçıklar gezegeninden gelmiş gibi bakıp başını iki yana sallar."



    Konuşmayı Richard tamamladı. "Kadın arkasına dönüp ortağına, 'Tatmin oldun 
mu?' der. Kadın tam bir narkotik ajanına benzemektedir, adam da benim kadar 
eğlenmiş görünmektedir, ikisi birlikte gider, plakasız otomobillerine küçük adımlarla 
binerler. Şimdi, ben allame-i cihan olmayabilirim ama sanırım benim büyük 
piyangoyu kazanma ihtimalim, bu işin seninle hiç ilgisi olmama ihtimalinden daha 
düşük."
    "Yalan söyleyemem" dedim.
    Richard homurdandı. Dan'e, "İki Cretan hakkındaki hikâyeyi biliyor musun? Biri 
yalnızca yalan söyler, diğeri ise yalnızca doğruyu. Bil bakalım hangisi Brannigan?"
    "Hey" diye karşı çıktım. "Bu adam benim müşterim."
    Dan, "Doğru" dedi. "Sence 'hayır' onun baklasını orada tutacak mı?"
    Sonunda, tam bir muamma olsa da Richard'la benim paylaşabileceğimiz bir şey 
vardı. "Ne?" diye sorduk aynı anda.
    Dan bu tepkiye alışıkmış gibi duruyordu. "Önemli değil" diyerek iç geçirdi. "Bir 
daha sizin anlayabileceğiniz kadar basit bir İngilizce'yle konuşurum, tamam mı?"
    İkisini oturma odasına götürüp kısa görüşmemi aktardım. "Belli ki geçen gece 
burada olan o aşağılık herif beni uyarmaya karar vermiş" diyerek sözümü bitirdim.
    Richard kaşlarını çattı. "Ama kim olduğunu nereden biliyordu? Muhtemelen onun 
için yalnızca Bayan Barclay'dir. Kate Brannigan'la bağlantıyı nasıl kurmuş? Bu biraz 
endişe verici değil mi?"
    "Geçen gece adam benden üç adım uzaktayken 'Brannigan' diye bağıran sen 
olmasaydın durum böyle olmazdı" dedim kuru bir sesle.
    Dan araya girerek elleriyle biçme işaretleri yaptı. "Bu da iyi bir haber değil, çünkü 
bu adam kim olduğunu biliyorsa peşinden gelecektir. O zaman da gerçekten üzülür." 
Bana inancı gerçekten etkileyiciydi.
    "Uğradığına sevindim" dedim. "Sorununuzla ilgili birkaç araştırma yaptım. 
Duyduklarıma göre olma ihtimali en yüksek senaryo afişlemeyle ilgili. Kullandığınız 
kişi başka birinin bölgesine tecavüz ediyor. Ya kazayla ya da kasten."
    Dan uzun kızıl saçlarında elini gezdirdi. Şaşırmış görünüyordu. "Bunu çakozlamak 
biraz zor" dedi. "Kullandığımız adam yeni biri değil. Yıllardır Manchester'ın 
promosyon sahnesinde debeleniyor. Başkaları gelirken o gidiyordu."
    "Bundan emin misin?" diye sordum. "Size martaval atmış olmasın?"
    Dan başını iki yana salladı. "Olamaz. Buraya gelmeden önce onu araştırdık. Lice 
bu adamı Inspiral Carperts'ların yanında şoförlük yaptığı zamandan beri tanıyor. 
Onlar işe yeni başlamışlarmış o zaman. Sean'i bize anlatan da o."
    "Sean mı?"
    Dan, "Sean Costigan" dedi. "Promosyonlarımızı yapan herif."
    "Onunla konuşmam gerekiyor. Bana telefon numarasını verebilir misin?"
    Dan suratını asıp yardım için Richard'a baktı. Sevgilim, Jersey'le boş ölçüşecek bir 
kule inşa etmekle meşgul olduğundan Dan'in bakışını fark etmedi. Dan sonunda, 
"Onun telefonunu vermemek gerekiyor" dedi. Utanması vahşi görünüşüne pek de 
uymamıştı.
    Derin bir soluk aldım. "Onunla konuşmam gerek, Dan. Telefon numarasını 
vermemeni söylediği zaman aklında benim gibi insanlar olmadığından eminim."
    Dan, "Bilmiyorum" diye tereddüt etti. "Yani cebinin öteki ucunda özel bir polis 
olduğunu gördüğü zaman pek mutlu olmayacak."



    Allahım bana güç ver. "Ona benim halk kahramanı olduğumu söyle" dedim 
kızarak. "Bak, numarasını verme konusunda kendini kötü hissediyorsan ikimiz için 
bir buluşma ayarlayabilirsin. Sean Costigan'la konuşana kadar hiçbir ilerleme 
kaydedemem. Yani şimdiye kadar bana yazan parayı ziyan etmek istemiyorsan bu 
işi halletsen iyi olur." Tatlı tatlı gülümsedim. "Başka bira isteyen?"
    
Brannigan'ın ikinci hırsızlık kuralı: Kuşku duyuyorsan eve git. Üç numaralı kuralı 
zaten ihlal etmiştim; bu kurala göre iş saatleri dışında asla bürolara girilmez, çünkü 
meraklı turşucular ışığı fark edebilir. Compton Kiliniği'nin arkasına şöyle bir bakmak 
bile, devam edersem ikinci kuralı da ihlal edeceğimi gösteriyordu. Kliniğin arka 
tarafında yalnızca dar bir geçit olmasına rağmen hayli aydınlıktı. Arkamdaki 
apartmanları bir kenara bıraksam bile, Deansgate boyunca gece geç vakit yürüyüşe 
çıkmış olanlar yola bakacak olsalar hemen bir terslik olduğunu fark ederlerdi.
    Kliniğin içine girmek için hangi yolu kullanırsam kullanayım, sıradan bir yol 
olmayacağı açıktı. Holdeki kapalı devre TV sistemini zaten görmüştüm, yani arka 
girişten geçip ana merdivenden ikinci kattaki odaya çıkamazdım. Alexis, Pazar 
günleri muayeneye gittikleri zaman yangın merdiveninden tırmandıklarını 
söylemişti. Bu merdiven ağır bir kapıya açılıyor buradan birinci ve ikinci kat 
arasındaki sahanlığa geçiliyordu. Bu yoldaki tek sorun, güvenlik projektörünün 
binanın arkasına konulmuş olmasıydı, bu da kabak gibi ortaya çıkmama neden 
olurdu. Projektörü atlatsam bile, yangın kapısının bana Alexis ve Chris'e olduğu 
kadar kolay açılmama ihtimali büyüktü.
    Yapılacak başka bir şey yoktu, işi pişkinliğe vurup sessiz sokaklarda dolaşan 
devriye arabaları olmamasını ummaktan başka çare görünmüyordu. Kliniğin ön 
tarafına geldim. Sanat eseri gibi güvenlik donanımlarına birkaç bin sterlin harcayan 
birçok insan gibi güvenli kilitlere elli sterlin harcamayı ihmal etmişlerdi. İki zıvana 
ve bir Yale vardı, incelediğim zaman bunları aletlerimle on dakikada açabileceğimi 
anladım. Deri iş önlüğünden hırsızlık avadanlığımı almak için Richard'ın bol ama 
hafif jean ceketinin orta düğmesini açtım. Siyah kayak şapkamı birkaç santim 
yukarıya kaldırıp küçük huzmeli ışık veren lambayı başıma doladım. Üstteki kilidi 
birkaç saniye inceledikten sonra ince bir metal alet seçip işe başladım. Lastik 
eldivenlerin yarattığı dezavantaja rağmen zıvanaları altı dakikadan az bir zamanda 
açtım. Yale ise birkaç dakika sürdü. Şimdi işin zor kısmı gelmişti.
    Kapı kolunu çevirip kapıyı ittim. Kapıyı arkamdan sıkıca kaparken hırsız 
alarmının elektronik sinyalinin çalışmak üzere olduğunu duydum. Taktığım dalgıç 
saatinin üzerindeki zamanlamayı kurdum. Hangi aleti kullanacağımı artık iyi 
bildiğim için zıvanaları kilitlemek çok daha kolay olmalıydı ama hırsız alarmının 
inleyen nağmelerinin hızımı azalttığını kabul etmezsem yalan söylemiş olurum. Beş 
dakika sonra, heavy metal konserinin ön sırasından daha gürültülü bir alarm sesiyle 
içeriye kilitlenmiştim. Lambamı kapadım, iç kapıyı açtım ama hole girmedim. Video 
kamera gibi küçük bir sorun vardı. Karanlıkta asansörlerin holü taradığını gösteren 
donuk bir ışık olup olmadığını görmek için çevreye bakındım. Hiçbir şey yoktu. İşi 
şansa bırakmak ve kamerada kızılötesi film olmadığını ummaktan başka çarem 
yoktu. Nedense buna pek ihtimal vermiyordum.
    Dikkatle karanlığın içinde yürüdüm. Hiçbir şey olmadı. Ne ışıklar yandı ne pasif 
kızılötesi sensörler yolculuğu kaydeden kızıl mücevherlerini parlattı. Çevreme 



bakmaya o kadar yoğunlaşmıştım ki, holün uzunluğunu yanlış tahmin edip 
merdivenin ak basamağında tökezledim. Allah'a şükür ki kalın halı merdivenin 
yukarısına kadar devam ediyordu, yoksa hastaneyi boylamam işten bile değildi. 
Ayağa kalkıp bir şey kırmadan, becerebildiğim kadar hızlı yürüdüm. Bir kliniğin 
içinde olabilirdim ama doktorlar hırsızın merdivenin dibinde kırık bir bacakla 
yattığını görürlerse şansım fazla olmazdı.
    Merdivenden birinci kata çıkıp tekrar tırmanmaya başladım. Merdivenin başında 
koridordaki kapı kollarını el yordamıyla yokladım. İlk rastladığım kapı açıldı, 
tökezleyerek içeriye girdim. Önlüğümden ağır lastik feneri çıkarıp hızla odayı 
taradım. Bir muayene odasındaydım. Saklanacak bir yer değil. Sahanlığa geri 
dönerek yandaki kapıyı denedim. Bir banyo. İşine saygılı bütün güvenlik 
memurlarının hemen bakacağı bölmeler dışında saklanacak yer yok. Üçüncü kapı 
kilitliydi, tıpkı dördüncüsü gibi. Bundan sonra bir muayene odası vardı ama bu kez 
fenerimle alelacele bakınca kenarı kapıya doğru olan bir muayene masası gördüm. 
Hemen masanın yanına gidip dar boşluğa girdim. Bir süre hareketsiz kalabilecek 
pozisyona gelene kadar kıpırdanıp durdum. Saatime baktım, alarm çalışmaya 
başlayalı on iki dakika olmuştu. Yani sekiz dakika içinde alarm otomatik olarak 
kapanacaktı. Şansım yaver giderse o zamana kadar sağır olmazdım. 
Başparmaklarımı kulaklarıma tıkayarak bekledim.
    Alarm sustuğunda bir darbe yemiş gibi başımı arkaya çarptım. Neredeyse 
inanamadan kulaklarımı açtım, seslerin sadece kafamın içinde çaldığını kabul etmek 
için biraz süre geçmesi gerekti. Saatim alarm gürültüye başlayalı on sekiz dakika 
geçtiğini gösteriyordu. Demek ki alarmı biri susturmuştu. Sinirden ter içinde 
kalmıştım, koltuk altlarımla sırtım sırılsıklamdı Şimdi yakalanacak olsam bir hücreye 
atılmamı önleyecek iyi bir yalan yoktu dünyada. Bunu düşünmemeye çalışarak 
Annie Lennox'un "Downtown Lights"ının altı dakikalık her notasını kafamdan tekrar 
çalmaya başladım. Tam sonuna geliyordum ki kesinlikle zihinsel melodimin bir 
parçası olmayan mırıltılı sesler duydum. Sonra sığınağımın kapısı açıldı ve 
karşımdaki duvara kare bir ışık vurdu.
    Bir erkek sesi endişeli bir ifadeyle, "Bu sonuncusu" dedi. Işık açılmadan önce iki 
gölge gördüm, birinde tanıdık üniforma şapkası vardı.
    Yanıma birinin yaklaştığını duymaktan ziyade sezdim. Sonra başımdan biraz 
öteden gelen ikinci ses, "Alarmınız bozuk olmalı efendim. Zorla girilme belirtisi yok, 
binada kimse yok" dedi.
    Birinci ses bu kez rahatsız olarak, "Daha önce hiç olmamıştı" cevabını verdi.
    "Düzenli servise soktunuz, değil mi?"
    "Bilmiyorum, benim sorumluluk alanımda değil" dedi birinci ses. "Peki şimdi ne 
yapacağız?"
    "Tekrar kurmayı öneririm, efendim, umalım ki bir kereliğine çalmış olsun." Işık 
söndü, kapı kapandı. Yavaşça ve sessizce nefes aldım. Onlara beş dakika tanıdıktan 
sonra dikkatle sahanlığa çıktım. Hiçbir şey olmadı. Kollarımı bir Hollywood filminin 
tuhaf bir parodisindeymiş gibi salladım. Gene hiçbir şey olmadı.
    Buna inanamıyordum. Çevre güvenliğine ve video kameraya küçük bir servet 
harcamışlardı ama pasif kızılötesi detektörleri yoktu. Bense, görevliler sonunda 
alarmı kurmaktan vazgeçene kadar beş dakikalık aralıklarla alarmı çaldırmayı 
planlamıştım. Kendimi neredeyse aldatılmış hissediyordum.



    Alexis'in bana anlattığına göre açmaya çalıştığım ikinci kilitli kapı Helen 
Maitland'm muayene odasıydı. Kapının önünde diz çökerek tepemdeki lambayı 
yaktım. İlginçtir, doktorun odasındaki kilit ön kapıdaki üç kilidin üç katı pahalıydı. 
Yedi kademeli bir zıvana. Yalnızca meraktan diğer kilitli kapıya da baktım. On yıllık 
çok amaçlı bir bıçağın bile kısa sürede açabileceği basit üç kademeli bir kilit. Helen 
Maitland işi şansa bırakmamıştı.
    Kilidi açmak bütün konsantrasyon gücümü harcadığım on beş dakika kadar 
sürdü. Kapıyı yavaşça arkamdan kapayıp feneri kötü bir filmdeki gibi yavaşça 
odanın içinde gezdirdim. Aynı şampanya renginde duvardan duvara halı. Halı 
temizlik faturaları hayli kabarık olmalı. Muayene koltuğu. Lavabo. Gri metal dosya 
dolabı. Çöp parçalama makinesi. Yazıcı. Altında çekmeceleri olan uzun bir komodin. 
Sağ tarafında yazma yeri olan deri bir iskemle, krem rengi kumaş kaplı ikili kanepe. 
Duvarlarda resim yok. Kilim de yok, yalnızca soluk yeşil halı var. Masa yok. 
Bilgisayar yok. Hiç değilse araştırmamın uzun sürmeyeceğini biliyordum. Öyle 
görünüyor ki biri benden önce buraya giren olmamıştı.
    Dosya dolabını incelemeye başladım. İterek ve alttaki kilit demirini kaldırarak 
açılabilen eski tip dolaplardan olmasına memnun oldum. Dosya dolabı kilitlerini 
açması kolaydır ve yanımda yeterince alet vardı. İçindekileri inceleme fırsatını 
bulmak için fazla uğraşmam gerekmedi. Alt çekmecede tıp dergileri ve yayınlanan 
makalelerin kopyaları vardı. Birkaç makalede diğer yazarların yanında Sarah 
Blackstone'un da adı bulunuyordu, dergileri pantolonumun beline soktum.
    Bir sonraki çekmecede birkaç jinekoloji ders kitabı ve yapay döllenmeyle ilgili 
literatür vardı. Onun üstündeki çekmece kısmen A4 yazıcı kâğıdı paketleriyle 
doluydu. En üst çekmecede bir su ısıtıcısı, üç kupa, çeşitli meyveli çaylar ve bir 
kavanoz bal duruyordu. Komodinin üstünde tıp aletleri vardı. Ad vermek 
istemediğim metal aletler. Ameliyat eldivenleriyle dolu kutular. Smear testi için 
kullanılan lolipop çubuklarına benzer çubuklar. Komodinin çekmeceleri boş 
sayılabilecek tampon kutuları dışında bir şey içermiyordu. İpuçlarının üstüme 
yağmasına bayılırım.
    Oturup çevreme bakındım. Birinin bu odayı kullandığını gösteren tek belirti, içi 
yarıya kadar dolu kâğıt parçalama makinesiydi. Ama bundan bir şey çıkarmaya 
çalışmanın anlamlı olmadığını biliyordum. Hayat, parçalanmış bilgisayar çıktılarım 
mantar panoya yapıştırıp biraraya getirmek için çok kısa. Ama Helen Maitland'ın 
danışma odasında hiçbir şey bırakmadığına inanmam mümkün değildi. Paranoyayı 
güzel sanata dönüştürmek olurdu bu.
    Alexis'ten doktorun kalem kâğıt yerine bir dizüstü bilgisayarla çalıştığını, her şeyi 
bu bilgisayara girdiğini öğrenmiştim. Bu durumda bile antetli kâğıt da olsa bir şey 
bulmayı umabilirdim. Daha az göz önündeki yerlere bir daha bakmaya karar 
verdim. Muayene koltuğunun altı: Toz dışında hiçbir şey yok. Kanepe yastıklarının 
altı: Bisküvi kırıntısı bile yok.
    Bardak dolabının altındaki çekmecelerden birinin altına bantlanmıştı. Üç 
bilgisayar disketi bulunan karton sırtlı bir zarf. Zarfı yerinden çıkarıp Richard'ın 
ceket cebine soktum. Saatime baktım, içeride bulunduğum süre yirmi dakikaya 
varıyordu ve artık burada öğrenilecek bir şey kalmamıştı.
    Geri dönerken kapıyı ardımdan kilitledim. Dünya aleme, ziyaretimi belli edecek 
izler bırakmanın bir yararı yok. Merdivenlerden inmeye başladım ama tam birinci 



katın sahanlığına gelmiştim ki, alt kattan hafif bir ışık geldiğini fark ettim. Dikkatle 
çömeldim, trabzandan eğilip baktım. Neredeyse tam altımda, merdiven sahanlığında 
oturan kişide, bir polis memurunun şaşmaz görüntüsü vardı.
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Suçüstü mahkemesinde bir kez yargılanmak talihsizlik; yirmi dört saat içinde iki kez 
suçlanmak aşırı dikkatsizlik. Dikkatsizlikle ünlü olmak müşterileri kapıdan 
kaçırttığından, merdivendeki memurun dikkatini çekmek için iyi bir zaman 
olmadığına karar verdim. Trabzandan çekilerek üst katın merdivenine yavaşça 
süzüldüm. Loş ışıkta daha önce fark etmediğim bir şeyi fark ettim. Merdiven 
sahanlığının köşelerinde pasif kızılötesi sensörler vardı; devreye girdiklerinde ışık 
göstermeyen ultramodern olanlardandı. Daha önce üstteki sahanlıkta kolumu 
salladığım zaman bir şey olmamasının nedeni alarmın çalıştırılmamış olmasıydı. 
Müşterileri lüks halılarla etkileme zorunluluğu için Allah'a şükrettim.
    İkinci katın merdiven başında çömelirken polisin telsizinde bir cızırtı duydum. 
Adamın söylediklerini duymak için tekrar öne doğru eğildim, "...hâlâ St. John 
Sokağı'ndayım" dediğini çıkarabildim, "...alarmcılar gelene dek. Anahtar sahibi 
endişeli... Evet, ilaçlar pahalı ekipmanlar... birazdan burada olur... Tamam efendim."
    Şimdi neler olup bittiğini anlıyordum. Anahtar sahibi arızalı bir alarmla binadan 
ayrılmak istememişti. Muhtemelen yirmi dört saat hizmet veren bir bakım 
sözleşmesi vardı ve bundan yararlanmak istedi. Alarm teknisyeni gelene kadar 
Dibble'in etrafta dolaşmasını ayarlamak zor olmamıştı herhalde. Dışarıda hava 
soğuktu ve sıcak bir kliniğe göz kulak olmak, gece kulübünden çıkan ayyaşlarla, 
sarhoş ev sahipleriyle uğraşarak sokaklarda dolaşmaktan daha iyiydi.
    Ayak ucuma basarak üst kata çıktım ve seçeneklerimi gözden geçirdim. Polisin 
yanından geçmenin hiç yolu yoktu. Alarm teknisyeni gelip sistemi tekrar kurduktan 
sonra alarmı tekrar işlemez hale getiremezdim, bu kez arıza olmadığını anlarlardı. 
Tamam o sırada ben çoktan gitmiş olurdum ama cinayet soruşturmasının buraya 
ulaşabileceği ihtimali varken kuşkulu durumların suları bulandırmasını 
istemiyordum.
    Beş dakika boyunca akımdaki yarı sahanlıkta bulunan yangın kapısını düşündüm. 
Menteşelerin gıcırdama, güvenip ışıklarının alarmdan farklı bir sistemi olma ihtimali 
yüksekti ve örgü çantam olduğunu söyleyemeyeceğim, egzotik aletler dolu bir 
önlükle yangın çıkışında yakalanırdım. Beni daha da büyük bir suçun içine sokacak 
bilgisayar disklerinden ise hiç söz etmeyeyim. Sadece tek bir alternatif vardı.
    Hafifçe iç çekerek tekrar dizüstü çöktüm ve Helen Maitland'ın oda kapısının 
kilidini açmaya koyuldum.
    
Bir jinekolog kanepesinden daha rahatsız yerlerde uyumuştum. Benim için bile biraz 
kısaydı ama uykum vardı, özellikle de muayene koltuğunun üstündeki pamuk 
battaniyeyi aldıktan ve eldivenlerimi çıkardıktan sonra. Kapıyı arkamdan kilitledim, 
böylece başka araştırma yapmak isteyen olursa güvende olacağımı düşündüm. İşin 
parlak yanına bakacak olursak, bir rock menejeriyle Garibaldi'de yapacağım 
görüşmeyi erteleyebilmiştim. Üstelik sistemimdeki adrenalini son damlasına kadar 



kullanmıştım. Korku duyamayacak kadar yorgundum. Uykuya dalarken uzaktan 
elektronik sesler duymuşum gibi geldi ama aldırmadım.
    Zihin saatimi dokuza kurmuştum. Gözlerim kendi kendine açıldıklarında saat 
dokuza beş vardı. Altı saatlik uyku yeterli değildi ama son günlerdeki iş yüküm 
nedeniyle birçok işin peşinden koşmak durumunda olduğumdan genellikle bu kadar 
uyuyordum zaten. Uyuşmuş vücudumu kanepeden kaldırıp sertleşmiş kaslarımı 
açmak için ısınma hareketleri yaptım. Lavaboda hacet gördüm, paronayak bir 
titizlikle duruladıktan sonra yüzüme su çarptım. Kullanılmış kâğıt havluları alttaki 
boş çöp kutusuna attım. Öyle görünüyor ki Helen Maitland kullanılmış çöp 
torbalarını bile eve götürmüştü. Ondan öğrendiğim dikkat dersi doğrultusunda 
kullanılmış kâğıt havluyla komodini açıp kendime bir çift ameliyat eldiveni aldıktan 
sonra kapının yanına gidip dinledim. Tek bir ses bile duyamadım.
    Olabildiğince sessiz olmaya çalışarak kapının kilidini açtım. Kapıyı hafifçe açarak 
dışarıyı dinledim. Şimdi binadan bazı sesler duyabiliyordum: Uzaktan gelen 
mırıltılar, merdivende ve koridorda ayak sesleri, açılıp kapanan kapılar. Compton 
Kliniği'nde randevuların nasıl olduğunu bilmiyordum ama fazla insanla 
karşılaşmaktan kaçınmanın en iyi yolunun yirmi beş geçe çıkmak olduğunu tahmin 
ettim. Kapıyı yavaşça kapayarak üstümü başımı gözden geçirdim. Kayak beresini ve 
lambayı çıkardım ama gene de siyah hokey botlarım, taytım ve polo yakalı 
kazağımla hastaya benzer bir halim yoktu. Richard'ın şık etiketli ceketinin bol 
dökümü bile fazla işe yaramıyordu. Biri beni görecek olursa halkın asla görmediği, 
şu sanatsal işlerden birinde -radyo programı yapımcısı, yayınevi editörü, romancı, 
edebiyat eleştirmeni- çalıştığımı düşünmesini ummaktan başka çarem yoktu.
    Saat dolana kadar çevreyi bir kez daha araştırdım. Sonra kapıyı araladım. 
Sahanlıkta kimse yoktu. Dışarıya çıkınca kapıyı arkamdan çekip kilit sesi çıkmasın 
diye kapı kolunu tuttum. Sonra yavaşça bırakıp geri çekildim. Kapı kilitlenmeden 
durmak zorunda kalacaktı ama şansım yaver giderse bunu keşfettikleri zaman 
alarmdaki arıza hatırlamayacakları kadar geçmişte kalmış olurdu. Jinekologundan 
çok iyi haberler almış biriymişim havasıyla merdivenlerden indim. Ortalıkta kimse 
yoktu. Merdivenin altına varınca video kameraya neşeyle el salladım. Ardından 
sokağa çıkarak şehir merkezinin egzozlarını mutlulukla içime çektim. Serbest ve 
temizdim.
    Bir gece önce otomobilimi bıraktığım parkmetrenin bulunduğu sokağa kadar 
yürüdüm, işgününün ilk saatinde ödeme yapmadığım için kesilen ceza biletini 
bulmayı bekliyordum. Ueansgate'in hemen dışında trafik polislerine bu kadar 
yakınken bu neredeyse kaçınılmazdı. Ama mucizevi bir biçimde tanrılar belli ki 
başka ölümlülere musallat olduklarından ben kurtulmuştum. Ceza biletim bile 
yoktu.
    Tabii ki şansım uzun sürmedi. Otomobilin kapısından girerken telefon çalmaya 
başladı. Kendi kendine çalmasına aldırmamak yerine cevap verme hatasını yaptım. 
Shelley merhaba falan demeden, "Telefonun dün bu saatten beri kapalı" diye söze 
girdi.
    "Bunu biliyorum" diye homurdandım.
    "Kullanma talimatını mı kaybettin? Açmak için 'power' yazan düğmeye 
basacaksın."
    "Bunu da biliyorum."



    "Bugün gelecek misin?"
    "Sanmıyorum" dedim. "Yapacak işlerim var. Atılacak cüruflar, yana çekilecek 
engeller, çözülecek vakalar var."
    "Öyleyse hâlâ çalışıyorsun." İlk kez Shelley'nin sesinde alaycılık yoktu. Neredeyse 
benim için endişelendiğini ele veriyordu ama bu benim aşırı geniş düşgücümün 
ürünü de olabilirdi.
    "Mezar taşı dolandırıcılığı üzerinde çalışıyorum, zamanımı önemli ölçüde alan iki 
işim daha var" dedim. Herhalde niyet ettiğimden daha keskin çıkmıştı sesim.
    Shelley suçlar gibi, "Hangi iki iş daha?" diye sordu. Normale dönmüştü, Allah'a 
şükürler olsun. Başçavuş Shelley'le başa çıkabilirdim; anaç Shelley'se anlaşmaya 
dahil değildi.
    "Yeni işler. Hazırlar hazırlamaz sana çalışacak malzeme vereceğim" dedim. "Şimdi 
gitmem gerek. Bir kütüphaneci gününü aydınlatmam için beni bekliyor." Shelley'e 
bir şey söyleme fırsatı vermeden kapattım. Bill'den kaçma konusunda çocukça 
davrandığımı biliyordum ama geleceğim konusunda kafamı toplayana kadar, 
birlikte başarıyla çalıştığımız büroya gitmeye bile katlanamazdım.
    Kirli giysilerimi kirli sepetine attım, Kuru temizlemeciye götürmeyi unutmayayım 
diye Richard'ın ceketini kapının kenarına bıraktım. Sonra duşun altına girdim. Su 
beni kendime getirdi, yorgunluğumu aldı. Hindistancevizli saç şampuanı, çilekli 
vücut şampuanı ve greyfurdu vücut losyonuyla işimi bitirdiğimde meyve salatası 
gibi kokuyor olmalıydım ama hiç değilse çürümüş bir ciğer gibi hissetmekten 
kurtulmuştum.
    Kahvenin olmasını beklerken güvenilir PC'imi açıp Helen Maitland'ın odasından 
aşırdığım disketlere baktım. Her diskette SMITGRIN.DAT, FOSTHILL.DAT ve 
EDWAJACK.DAT gibi adları olan bir düzine kadar dosya vardı. APPLELEE.DAT 
adlı dosyaya geldiğimde, dosya adlarının hastalara ait olduğu tahminimin doğru 
çıktığını anladım. Bu dosyanın Chris Appleton ve Alexis Lee ile ilgili bilgileri 
içerdiğini anlamam için fazla bir detektifliğe gerek yoktu. Tek sorun bilgilere 
ulaşmaktı. Çeşitli işlem paketlerini denedim ama Helen Maitland hangi programı 
kullanmışsa benim makinemde olanlardan birini kullanmamıştı. Bilgisayarımdaki 
yazılım farklı bir dosya türü olduğunu düşünüp okusun diye dosyaya yeni ad 
vermeye çalıştım. Şansım yoktu. Ya bu dosyalar şifre korumalıydı ya da program 
benim kaba yöntemlerime sırlarını açmayacak kadar özeldi.
    Kahvemi bitirdim, disketleri kopyaladım ve Gizmo'ya e-posta ile paspasının 
altında üç disketli bir zarf bulacağını, içindeki dosyaların çıkışını alırsa memnun 
olacağımı belirten bir yazı gönderdim. Sonra gardrobumda, bir doktoru 
konuşulmaya değer bir insan olduğuma ikna edecek bir giysi aradım. Asker 
üniforması ve Kalaşnikov bulamayınca mavi keten pantolon, mavi ipek ceket ve hafif 
krem rengi pamuklu, dik yakalı kazakta karar kıldım. Hiç değilse uyuşturucu 
bağımlısı gibi görünmeyecektim.
    Sonra para gözüne hücum ederek bir zarfın içine disketlerin orijinalleriyle birlikte 
bir miktar para koyup Gizmo'nun mektup kutusuna attım. Konuşacak ruh halinde 
değildim, Gizmo'nun ilginç çeşitlemeleri söz konusu olduğunda bile. Bir sonraki 
durağım Central Ref'ti. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu ve yanıma tabii 
ki şemsiye almamıştım. En yakın park yeri Jackson's Row'un alt tarafında, Albert 
Alanı'nın uzak tarafında olduğundan şemsiye daha da gerekliydi. Bir Hammer 



korku filminden fırlamış tuhaf, deforme bir yaratık gibi görünecek biçimde ceketimi 
başımın üstüne çekerek yağmurun kararttığı sokaklardan kocaman yuvarlak binaya 
doğru koştum Bu bina, kendisinden daha yüksek binalara rağmen St. Peter's 
Alanı'na egemen olmayı başarır.
    Verandanın altında, ikiz merdiven sahanlığı olan geniş hole girmeden önce 
köpekler gibi silkelenen diğer insanlara katıldım. Danışma masasını ve asansörü 
görmezden gelerek başvuru odasına girdim. British Museum okuma odasının modeli 
olan odada masalar merkezden çevreye yayılarak yerleştirilmişti. Yüksek tavanın 
kubbesinden ışık sızıyordu, her şey bir kütüphanenin olması gerektiği kadar sessizdi. 
Şerit aydınlatmalı, antistatik halılı ve küçük çalışma masalı bu modern binalar bana 
hiç kütüphane gibi gelmez. Öğrenciyken Central Ref'e sık sık çalışmaya gelirdim. 
Ortam üniversite kütüphanesinden daha sakindi ve kimse sizinle sohbet etmeye 
çalışmazdı.
    Ama bugün Halsbury'nin İngiliz Yasaları'nın ya da Michael Zander'ın Polis ve 
Kriminal Kanıtlar Yasası analizinin peşinde değildim. İstediğim ilk şey Black'in Tıp 
Rehberi'ydi. Bu rehberde İngiltere'de doktorluk yapan lisanslı doktorların listesi ve 
meslek geçmişleriyle özellikleri bulunuyordu. Bu rehberi daha önce kullanmış 
olduğumdan nereye bakacağımı biliyordum. Black'in rehberinden, Sarah 
Blackstone'un on iki yıl önce mezun olduğunu öğrendim. Edinburgh 
Universitesi'nden mezun olmuş, Kraliyet Kadın Doğum ve Jinekoloji Koleji'ne 
gitmişti ve Glasgow'da Kadın Doğum ve Jinekoloji bölümünde çalıştıktan sonra 
Londra'nın üniversite hastanelerinden birine ve ardından da Leeds'deki St. Hilda's 
Hastanesi'ne geçmişti. Burası kuzeydeki önde gelen hastanelerden biridir. 
Rehberdeki bilgiler ve odasından aldığım makalelerden, Dr. Blackstone'un yapay 
döllenme üzerine uzman olduğu açıktı, hayli tartışmalı bir anda başarısıyla ünlü bir 
kadındı. Bu da onun neden takma adla çalışmayı seçtiğini kısmen açıklıyordu.
    Rehber önümde olduğundan karıştırmaya başladım. Aleksis'in bana Helen 
Maitland adıyla reçete yazdığını söylemesinin dışında neden başka bir doktorun 
adını takma ad olarak seçtiğini bilmiyordum. Tamamen hayali bir ad kullanmış 
olması olanaksız değilse de, başka bir doktorun kimliğini çalmak daha kolay ve daha 
güvenli olurdu. Böyle yapmışsa, gerçek Helen Maitland'ı ortaya çıkarmak beni bir 
adım ileriye götürürdü.
    Sabırsızca parmaklarımı çift sütunlu sayfalarda gezdirerek Maladison'ları, 
Mafferty'leri ve Mahon'ları geçtim. İşte orada. Helen Maitland. Bir Edinburgh 
mezunu daha, gerçi Sarah Blackstone'dan üç yıl önce mezun olmuştu. Kraliyet 
Doktorlar Koleji'nin üyesi. Oxford'da, kısa bir süre Belfast'ta, tıp sicil memuru olarak 
Newcastle'da çalışmıştı, şimdi de Sarah Blackstone gibi Leeds'deki St. Hilda's 
Hastanesi'nde araştırma bölümünde danışman olarak çalışıyordu. Black rehberine ve 
daha sonra baktığım tıp dergilerine göre Helen Maitland'ın kısırlık tedavisiyle bir 
ilgisi yoktu. Cystic fibrosis üzerine uzmandı ve gen terapisindeki son gelişmeler 
üzerine epeyce yazı yazmıştı. Görünürde iki kadın arasında mesleki olarak bir 
bağlantı yokmuş gibi görünüyordu ama Helen Maitland'ın hastalarının çocukları 
üzerinde çalışan embriyolog, Sarah Blackstone'un hastalarıyla çalışan embriyologla 
aynı olabilirdi. Aynı laboratuvarda çalışıyor olabilirlerdi.
    Gece aldığım disketlerdeki bütün dosyalar elimde olsa bile gene de başka 
incelemeler daha yapmam gerekiyordu. Yedek kopya olduğuna emin olduğum 



elimdeki dosyaların orijinalleri bir yerlerde bir bilgisayarda olmalıydı. Gerçek Helen 
Maitland'ın, Alexis'le Chris'e potansiyel bir tehdit oluşturacak kadar Sarah 
Blackstone'un doğurganlık projesine girip girmediğimi ya da Sarah'ın meslektaşlarını 
aldatmasının yalnızca masum bir kurbanı olup olmadığını öğrenmem gerekiyordu.
    Pennines'e kaçınılmaz yolculuğu yapmadan önce Central Ref den alabileceğim her 
şeyi almayı düşündüm. Tıp rehberini yerine koyarak şehrin seçmen listelerinin 
bulunduğu raflara gittim. Ana dizine bakıp "Will Allen" ile ortağı "Sarah Sargent'in 
oturduğu sokağın kayıtlı olduğu cildi buldum. Raftan o cildi seçerek sokağı bulana 
kadar taradım.
    İnsanların takma ad seçtikleri zaman hatırlamaları için kolay bir şey bulmaları 
hayatın gerçeklerinden biridir. Aynı baş harflerini ya da kendileriyle bağlantılı bir ad 
seçerler. 24. katta bunun canlı bir kanın vardı. Alan Williams ve Sarah Constable,

    Kartlarımı doğru oynarsam belki başka şeylerin yanı sıra polisin zamanını da 
aldıkları için fazladan ceza almalarını sağlayabilirdim. Bu onlara beni ihbar etmenin 
ne demek olduğunu öğretirdi.
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Gerçek Helen Maitland üzerinde eski çiçek teslimatı hilesini kullandım. St. Hilda's 
Hastanesi'ne telefon ederek Dr. Maitland'ın o öğleden sonra klinikte çalıştığını 
saptadım. Rehberi yavaşça taramak, telefon numarasının yer almadığını ortaya 
çıkardı. Resepsiyonist ve hemşirelerin koruyucu kalkanlarını düşünürsek, üç ay 
önceden randevu almadığım takdirde ona işyerinde ulaşma şansım fazla yüksek 
değildi. Bu da onu evinde yakalamak anlamına geliyordu. Tek sorun nerede 
oturduğunu bilmememdi.
    Hastane çiçekçisine gittim ve satışa sunulan çiçeklere baktım. Her zamanki 
öngörülebilir, usandırıcı krizantem ve renkli lahana çiçekleri vardı. Bazıları bir 
tabutun üzerinde yersiz durmazlardı. En sevdiğiniz kişi ölümün eşiğinde göründüğü 
zaman biraz para tasarrufu yapabilirdiniz herhalde: Bir buket çiçek hem yatak başına 
hem mezar başına uygun olabilirdi. Bunu çiçeklerle söylemek yepyeni bir anlam 
kazandırıyordu. Tek istisna, bir sepet süsenle karışık frezyaydı. Parasını ödediğim 
zaman neden yalnızca bunu orada tutma zahmetine katlandıklarını anladım. 
Diğerlerinin iki katı fiyatı vardı. Bir fiş aldım. Yoksa müşterim çiçeklerin bu kadar 
pahalı olduğuna inanmazdı. Onun Chris için eve getirdiği soluk demetleri 
görmüştüm.
    Fiyata bir kart da dahildi ama çiçekçi yanımdan uzaklaşana kadar üzerini 
yazmadım. "Sevgili Doktor, her şey için teşekkürler, Sue." Her doktorun kendisine 
minnet duyan hastalan vardır; ortalamalar kanunu bunlardan bazılarının adının Sue 
olması gerektiğini söyler. Sonra kliniğe yürüyüp buketi resepsiyoniste verdim. 
"Çiçekler Dr. Maitland için" diye mırıldandım.
    Resepsiyonist şaşırmış görünüyordu. "Aa, ne kadar güzel. Kimden geliyor?"
    Omuzlarımı silktim. "Ben yalnızca teslim ediyorum. Size bıraksam olur mu?"
    "Olur, ona gönderirim."



    Birkaç saat sonra uzun boylu, fidan gibi bir kadın, ayakta tedavi edilen hasta 
departmanından büyük adımlarla yürüyerek çıktı. Kırk beş-elli yaşlarında 
göründüğü ve muhtemelen hareketli bir gün geçirdiği düşünülürse dikkate değer bir 
enerjiyi hareket ediyordu. Siyah düz kot ve kovboy botları, siyah blazerin altına 
mavi-beyaz çizgili gömlek ve yumuşak Yorkshire esintisinden korunmak için 
omuzlarına attığı bir trençkot giymişti. Bir elinde evrak çantası vardı. Öbür elinde ise 
patlayacak bir şeymiş gibi çiçek buketini tutuyordu. Bu Dr. Helen Maitland'ın, Alexis 
ile Chris'in gördüğü kadın olmadığı açıktı. Gazetedeki resmi onunla karıştırmak 
mümkün değildi. Bu kadının oval yüzünde ince hatlar vardı, Alexis'in bana 
gösterdiği resimdeki gibi güçlü, kesin kare yüzü yoktu. Saçları da çok farklıydı. 
Sarah Blackstone'un saçları püskül püskül, gür ve siyahken, bu kadının başının 
üstünde toplanan koyu sarı bukleleri vardı, yanları ve arkası kısa kesilmişti. Motoru 
çalıştırdım. "Sadece danışmanlar" kısmına park ettiğim için şanslıydım. Yoksa onu 
kaçırabilirdim.
    Kadın yeşil renkli, eski bir MGB'nin yanında durdu ve kilidi açarken çiçekleri 
otomobilin tavanına koydu. Çantasını trençkotuyla birlikte içeriye attıktan sonra 
çiçekleri dikkatle ön sağ tarafın döşemesine yerleştirdi. Uzun bacaklarını içeriye 
sokarak motoru gürültüyle çalıştırdı. Dr. Maitland olduğunu sandığım kadın park 
yerinden geri geri çıktı ve otomobili yağlı asfaltta kaymaya başlarsa ne yapacağını 
kesinlikle bilen bir kadının kendine güveniyle çıkışa yöneldi. Ben de arkasından. Eski 
hastane bölgesinin Viktorya dönemi, uzun tuğla binaları arasındaki dar geçitlerden 
geçerek üniversitenin hemen altında ana yola çıktık. Kadın yokuşa dönüp 
yoğunlaşmaya başlayan trafiğe karıştı, birlikte Hyde Park yolundan yokuşu tırmanıp 
Headingley'e doğru ilerledik. Tam bir kız okuluna yaklaşırken kadın sağa sinyal 
verdi. Bulunduğum yerden nereye gittiğini görmek zordu ama kadın dönerken ana 
yoldan neredeyse görünmeyen dar ve parke taşı kaplı bir patikaya girdiğini gördüm.
    Kadın yokuşu egzoz gürültüleriyle çıkarken onu takip etmek üzere pozisyon 
aldım. Tepede kadın sağa döndü. Bense ana caddeye sıkışıp kalmıştım, geçmeme 
izin vermeyen trafiğin tutsağıydım. Bir boşluk bulana kadar rahat otuz saniye 
geçmişti: İz bırakmadan kaybolması için yeterince uzun bir süre. Dört Nikah Bir 
Cenaze filminin ilk birkaç sahnesini defalarca tekrarlayarak kadının girdiği yola 
girdim.
    Patikanın tepesinden sağa dönerken kadının anahtarını kilide soktuğunu gördüm. 
Uzun, dar bir taş villanın önünde duruyordu, otomobil ön bahçenin bir yarısına 
yapılmış olan park yerine çekilmişti. Evin yanından geçerek köşeye kadar gittim ve 
bir park yerine girdim. Bölge kütüphanesini arayınca seçmen kayıtlarından Helen 
Maitland'ın orada yaşadığını teyid ettim. Maitland'in çiçek tozlarına alerjisi olduğu 
için çiçekleri sekreterine verme ihtimaline karşı tedbirimi almıştım.
    Dr. Maitland'a kedisini beslemesi ve çaydanlığı ocağa koyması için on dakika 
tanıdıktan sonra otomobil gibi parlak yeşile boyalı ön kapının yanındaki taşta 
bulunan zili çaldım. Kapı açıldığında soru sorar gibi bana bakan gözler de yeşildi 
gerçi ama renk değiştiren sonbahar yaprakları gibi açık yeşildi. "Dr. Maitland. Sizi 
rahatsız ettiğim için özür dilerim" diye söze başladım.
    "Afedersiniz, sizi tanıyor muyum?.." Kaşları eşleşme dansı yapan kurtlar gibi 
birbirine doğru yaklaştı.



    "Adım Brannigan, Kate Brannigan. Özel detektifim. Bana birkaç dakikanızı 
ayırabilir misiniz acaba?"
    Bu noktada birçok insan endişeli bakar. Hepimizin suçluluk duyduğu şeyler var. 
Helen Maitland yalnızca merakla baktı. Yumuşak bir sesle, "Ne için?" dedi.
    "Sarah Blackstone hakkında birkaç soru sormak istiyorum." Oyun oynamanın 
zamanı değildi.
    "Sarah Blackstone mu?" Helen şaşırmış görünüyordu. "Benimle ne ilgisi var?"
    Damdan düşer gibi, "Onu tanıyordunuz" dedim. Artık tanıdığını biliyordum; 
tanımasa, "Sarah Blackstone mu? Öldürülen doktor mu?" gibi cümleler kurardı.
    Dr. Maitland hemen, "Aynı hastanede çalışıyorduk" dedi. Yüzündeki ifadeyi 
okuyamıyordum. Kapalı bir ifadesi vardı. Sanırım doktorlar düşündüklerini ve 
hissettiklerini saklamayı öğrenmek zorundalar, yoksa haberler ne zaman kötü olsa 
nereye kaçacağımızı bilemezdik.
    Bekledim. Birçok insan sessizliğe bu kadar uzun dayanamaz. En nihayet Helen, 
"Siz neden ilgileniyorsunuz?" diye sordu.
    "Müşterim, Sarah Blackstone'un bir hastasıydı" dedim.
    "Gene de neden evime geldiğinizi anlamıyorum." Dr. Maitland'ın sesi hâlâ dostça 
çıkıyordu ama kapı pervazını tutan elini öyle sıkmıştı ki eklemleri bembeyazdı. Daha 
önce ondan bir an bile kuşkulanmamıştım ama şimdi kesinlikle merak içindeydim.
    "Müşterim, Dr. Helen Maitland tarafından tedavi edildiği gibi yanlış bir izlenim 
edinmiş" dedim. "Sarah Blackstone takma ad olarak sizin adınızı kullanıyordu. 
Nedenini bilebileceğinizi düşündüm."
    Helen'in kaşları kalktı ama yüzünde şoktan çok şaşırma gördüm. Ona zaten 
bilmediği bir şey söylemiyormuşum gibi bir duygu vardı içimde. "Ne kadar tuhaf 
dedi, asıl tuhaf olanın benim bilmem olduğundan şüphelendim. Bir meslektaşının 
kimliğini çalmış olduğunu öğrenen bütün doktorların öfkelenip endişeleneceğini 
beklerdim. Ama Helen Maitland bunu çok sakin karşılamıştı.
    "Bilmiyor muydunuz?"
    Kuru bir sesle, "Doktorların genellikle izin verdiği bir şey değildir" dedi. Yüzü 
hiçbir şey ele vermiyordu.
    Omuzlarımı silktim. "Eh, Dr. Blackstone'un adınızı neden kullandığını 
bilmiyorsanız, bilen birini bulana kadar araştırmamı sürdürmem gerekecek."
    Ben konuşurken yağmur bardaktan boşanırca yağmaya başladı. "Aman Tanrım" 
diye içini çekti Helen. "Bakın, zatürre olmadan içeriye girseniz iyi olacak."
    Onun arkasından şaşırtıcı derecede aydınlık bir koridora girdim. Helen 
merdivenleri geçerek Richard'ın kendini evinde hissedeceği kadar dağınık bir 
mutfağa soktu. Yığınlar halinde tıp dergileri yemek kitabı yığınlarıyla karışıp 
tökezleme tehlikesi oluşturuyordu; kitaplar büyük bir masanın üstünü kaplamıştı ve 
aralarında bir sürü açılmış zarf vardı. Tezgâh ve açık raflardan ilginç kavanozlar ve 
şişeler dökülüyordu. Biberiye ve sarımsaklı zeytinyağı, kekikli, mercanköşklü, 
adaçayılı ve biberiyeli zeytinyağına yatırılmış zeytinler, mürdüm eriği şişeleri ve 
daha bir sürü düzgün, elle yazılmış etiketleri olan sıralı kavanozlar gördüm. Bir rafta 
Art-Nouveau stili gümüş çerçevede Helen Maitland ile kolunu omzuna attığı soluk 
tenli bir kadının resmi vardı. Kadının dalgalı siyah saçları ve Rocky Horror Show'da 
oynayacak kadar makyajlı koyu renk gözleri vardı. Bir duvarda kedi ve insan 



resimleri olan mantar pano bulunuyordu. Görebildiğim kadarıyla Sarah 
Blackstone'un resmi yoktu.
    Dr. Maitland, "Bir tanesini çekip oturun" diyerek elini masanın çevresindeki çam 
iskemlelere doğru salladı. Bir iskemleyi çekince bana bakan kocaman tüylü bir kedi 
gördüm. Onu rahatsız etmemeye karar vererek yanındaki iskemleyi denedim. Siyah 
kedi şaşkın sarı gözleriyle bana baktı, hırıltı sesleri çıkardı ve dökülen bir Guinness 
şişesi gibi zarif bir biçimde yere atladı. Hemen iskemleye oturup başımı kaldırınca 
Helen Maitland'ın bana bilgiç bir gülümsemeyle baktığını gördüm. "Çay ister 
misiniz?"
    "Lütfen."
    Kutularla dolu yüksek bir dolabı açtı. Muayene odasındaki dosya dolabının 
çekmecesini hatırladım. "Elma, tarçın, meyan kökü, mürver, şeftali, portakal, yabani 
çilek çaylarım var "Normal çay iyi olurdu" diye sözünü kestim.
    Helen başını iki yana salladı. "Özür dilerim. Kafein kullanmam. Kafeinsiz kahve 
yapsam olur mu?"
    "Hayır, teşekkürler. Kafeinsiz kahve bir Tarantino filmindeki küfürleri kesmek 
gibidir. Geriye kalanlara zahmet etmeye değmez. Yaban çileğini deneyeceğim."
    Helen elektrikli ısıtıcının düğmesine bastı ve tezgâha yaslandı. Kendisi için 
hazırladığı çay fincanının kenarından bana bakıyordu. Yakından bakınca 
yürüyüşündeki ve havasındaki gençlik izlenimi gözlerinin çevresindeki 
kırışıklıklarla yok olmuştu. Saçlarında tek bir beyaz yoktu. Ya kuaförü çok iyiydi ya 
da şanslı kadınlardan biriydi. "Dr. Blackstone'un ölümü bütün meslektaşlarını şok 
etti" dedi.
    "Ama aslında iş arkadaşı değildiniz" dedim. "Farklı bölümlerde çalışıyordunuz. Siz 
araştırma, o ameliyat bölümündeydi."
    Helen omuzlarını silkti. "St. Hilda's Hastanesi sıcak bir yerdir. Kaldı ki çok fazla 
kadın olmadığı için birbirinizi kaçırmanız pek mümkün değil."
    Isıtıcının düğmesi attı, Helen çay poşeti, kupa ve suyla uğraştı. Kupayı bana doğru 
uzatırken ellerimiz birbirine değmedi, bunun kasten yapıldığını hissettim. 
"Kimliğinize rahatça bürünecek kadar sizi iyi tanıyor olmalı. Sizin adınıza reçeteler 
bile yazıyordu."
    Helen omuzlarını silkerek, "Ne diyebilirim?" cevabını verdi. "Ne yaptığını 
bilmiyordum ve neden yaptığı hakkında da en küçük fikrim yok. Neden beni 
seçtiğini kesinlikle bilmiyorum."
    "Daha yakın olduğu başka doktorlar var mıydı? Davranışını aydınlatabilecek 
birileri?" diyerek sözünü kestim. Beni eşikten içeri sokan, başka birilerine gitme 
tehdidimdi, yağmur değil. Belki bunu tekrarlamak Helen Maitland'ın ağacındaki 
meyveleri sallayarak düşürtürdü.
    Dr. Maitland hemen, "Meslektaşlarından özellikle yakın olduğu biri olduğunu 
sanmam" dedi.
    Diğer çalışma arkadaşlarıyla aynı konumdaymış gibi davranan biri için ilginç bir 
yorumdu bu. "Kiminle yakın olduğunu kiminle olmadığını nasıl bu kadar kesin 
olarak biliyorsunuz? Farklı bölümlerdesiniz üstelik."
    Helen alaylı bir şekilde gülümsedi. "Çok basit. Sarah, Leeds'e ilk geldiğinde bir 
süre benim evimde yaşadı. Londra'daki evini hemen satmayı umduğu için kiraya 



çıkmak istemedi. Çevresine kiralık oda olup olmadığını soruyordu. Bunun nasıl bir 
şey olduğunu hatırlayıp buradaki bir odayı ona önerdim."
    "Demek hastanede özel arkadaşları olmadığını bilecek kadar uzun süre kaldı 
burada" diye kışkırttım.
    "Evet, öyle oldu. Burada neredeyse bir yıl kaldı. Londra'daki dairesini satmak 
sandığından zor oldu. Birbirimizin bam teline basmıyorduk, böylece burada kaldı."
    "Öyleyse arkadaşlarının kimler olduğunu bilmeniz gerekir."
    Dr. Maitland tekrar omuzlarını silkti. "Çok fazla arkadaşa ihtiyacı yokmuş gibi 
görünüyordu. Doktorluktan başka araştırmacı olarak da çalışıyorsanız sosyal hayat 
kuracak fazla zamanınız olmaz. Hafta sonları çok sık şehir dışına çıkıyordu. Bristol, 
Bedford, Londra. Kimi ziyaret ettiği konusunda onu sorguya çekmedim. Benim 
üstüme vazife değil diye düşündüm."
    Sözcükleri soğuk olabilirdi ama sesi sıcaklığını koruyordu. "Sizin kimliğinizi 
kullanarak ne yaptığını sormadınız mı?" dedim.
    Gene o alaycı gülümseme. "Buraya tekrar geleceğinizi anlamıştım."
    Helen Maitland'da rahatsız edici derecede provokatif bir yan vardı. Bütün 
iyiniyetimi bir kenara bırakıp sorgu tekniğimi değiştirdim. "Ona oda önerdiğiniz 
zaman lezbiyen olduğunu biliyor muydunuz?" diye sordum.
    Kısa bir kahkaha. "Öyle olduğunu tahmin etmiştim. Leeds'e gelişiyle buraya 
taşınması arasında cinsel kimliğini değiştirmiş olabileceği hiç aklıma gelmedi."
    Benimle oyun oynuyordu, bundan hiç hoşlanmadım Damdan düşer gibi, "Burada 
yaşarken bir sevgilisi var mıydı?" diye sordum. Bugünlük bu kadar oyun yeter.
    Dr. Maitland hâlâ telaşsız tavrıyla, "Buraya kimseyi getirmedi" cevabını verdi. 
"Bildiğim kadarıyla geceleri kimsenin yatağında yatmazdı, ne Leeds'de ne de başka 
yerde. Ama dediğim gibi onun tanıdıkları hakkında çok fazla şey bildiğimi iddia 
edemem."
    "Tıbbi işlemler yapmak için adınızı kullanmasına aldırmıyor musunuz?" diye 
sordum. "Yaptığı işle sizi mesleki bir risk altına sokabileceği sizi rahatsız etmiyor 
mu?"
    "Neden rahatsız etsin? Birileri yanlış bir tedavi uyguladığımı iddia edecek olsa, 
yüz yüze gelir gelmez söz konusu doktorun ben olmadığımı anlar. Kaldı ki Sarah'ın 
beni ya da kendisini etik olmayan bir duruma sokacağını düşünemiyorum. Onu hiç 
risk alan biri olarak görmedim."
    "Peki neden kimliğinizi kullanıyor olabilir?" diye sordum. "Her şey kurallara 
uygun olsaydı başka birisiymiş gibi davranma gereği duymazdı, öyle değil mi?"
    Dr. Maitland birden yorgun göründü. "Sanırım hayır" dedi. "Peki bu kadar iğrenç 
ne yapıyordu?"
    "Çocuk isteyen lezbiyen çiftlerle çalışıyordu" dedim sözcüklerimi dikkatle seçerek. 
Helen Maitland'dan bir şey öğrendiysem, sadakatinin kimlere olduğunu söylemenin 
imkânsızlığıydı. İstediğim son şey kazayla Alexis'le Chris'in kimliğini afişe etmekti.
    Fincanını eviyeye koymak için dönerek, "Bu yüzyılda suç değil ki bu" dedi. "Bakın, 
üzgünüm ama size yardımcı olamayacağım" diyerek bana döndü ve ellerini kıvırcık 
saçlarında gezdirdi. "Sarah buradan taşınalı üç yıl oldu. Ne yaptığını ya da kimlerle 
görüştüğünü bilmiyorum. Sahte isim kullanmayı neden seçtiği ya da neden beni 
seçtiği hakkında hiç fikrim yok. Bunun başkalarını neden ilgilendirdiğini de 
gerçekten bilmiyorum. Gazetelere göre Sarah, kuşkusuz uyuşturucu almak için 



satabileceği bir şeyler ararken üstüne geldiği bir hırsız tarafından öldürüldü. Bunun 
yaşamındaki başka şeylerle hiç ilgisi yoktu. Müşterinizin sizi niye tuttuğunu 
bilmiyorum ama parasını boşa harcadığından şüpheleniyorum. Sarah öldü, onu 
öldüren serserinin kimliğini bulmak için geçmişini kurcalamanın bir anlamı yok."
    "Bir doktor olarak gizliliğin sorumluluğunu takdir edersiniz. Müşterimin beni 
neden tuttuğunu size söylemek istesem bile bunu yapamam. Bu yüzden zamanımı 
boşa harcayıp harcamadığıma ben karar vermek zorundayım" dedim. Helen 
Maitland'ın ısısını sonunda bir-iki derece yükselttiğim için artık sağlam zeminde 
duruyordum.
    "Öyle olabilir ama kesinlikle benim zamanımı boşa harcıyorsunuz" dedi sert bir 
sesle.
    "Sarah'ı en son ne zaman gördünüz?" diye sordum. Konuşmanın birden açık hale 
gelmeye başlamasından yararlanmaya karar vermiştim.
    Helen kaşlarını çattı. "Zor bir soru. İki-üç hafta önce mi? Laboratuvarda 
birbirimize rastlamıştık."
    "Sosyal olarak görüşmüyor muydunuz?"
    "Fazla sık değil" diyerek birden sustu.
    "Ne? İyi anlaştığınız için evinizi bir yıl paylaşıyor, sonra taşınınca birbirinizi ancak 
hastane koridorlarında görüyorsunuz. Ne oldu? Kavga falan mı ettiniz?"
    Helen Maitland birden parladı. "Arkadaş olduğumuzu hiç söylemedim" dedi 
sözcüklerini dikkatle seçerek. "Yalnızca birbirimizin nasırına basmadığımızı 
söyledim. Buradan taşındıktan sonra yakınlığı sürdürmedik. Ama sürdürseydik bile 
bunu Sarah Blackstone'un bir canki hırsız tarafından öldürülmüş olmasıyla bir ilgisi 
olmazdı."
    Ayağa kalkarken tatlı tatlı gülümsedim. "Bu noktada karşı çıkmayacağım" dedim. 
"Ama Sarah Blackstone'un suç işlemek için neden sizin adınızın arkasına sığındığını 
bu açıklayabilir."
    Kapıya doğru yürüdüm. "Ne suçu?" diye sordu Helen.
    Yarım dönerek, "Kesinlikle sizinle bir ilgisi yok, Dr. Maitland, çünkü sizin onunla 
bir ilginiz yok. Çay için teşekkürler."
    Peşimden koridora gelmedi. Kapıyı açınca göz hizasında bana doğru uzatılmış bir 
anahtara çarpıyordum neredeyse. Geri sıçradım, anahtarı tutan kadın da sıçradı. 
Mutfaktaki resimde duran kadının canlı haliydi. Koyu renk saçları, mermer gibi 
soluk cildi ve uzun kapşonlu mantosuyla, Angela Carter'ın bir hikâyesinin 
kahramanı gibi uçuk duruyordu. "Ah, özür dilerim" dedi. "Hayalet görmüş gibi 
bakıyorsunuz!"
    Hayır, Francis Ford Coppola'nın Draculası'ndan fırlamış bir kahraman gibi, diye 
düşündüm ama bunu ona söylemedim. "Birden şaşırdım" diyerek elimi güm güm 
atan kalbime götürdüm.
    "Ben de" dedi kadın.
    Arkamdan Helen Maitland'm sesini duydum. "Bayan Brannigan da gidiyordu."
    Öbür kadınla birbirimizin yanından geçerek yer değiştirdik. Kapı arkamdan 
kapanırken neşeyle, "İyi günler" dedim. Bahçeye çıkan taş merdivenleri inerken, 
Maitland'm bu görüşmede benden, benim ondan öğrendiğimden çok daha fazla şey 
öğrendiğini kabul etmek zorundaydım.



    Bana yalan söylediğini sanmıyordum. Sözlerle değil. Yıllar içinde genellikle çok 
belirgin palavraları yakalayan bir detektiflik geliştirmiştim. Ama bana hikâyenin 
tamamını anlatmadığından emin sayılırdım. Bunun soruşturmamla ilgisi olup 
olmadığı hakkında bir fikrim yoktu. Ama yarı gerçeklerin buğulu ekranının 
arkasında bazı gerçekleri nerede bulabileceğim hakkında bir fikrim vardı. 
Otomobilime geri döndüğüm zaman cep telefonumu açıp büronun telesekreterine 
Shelley için bir mesaj bıraktım. Acil bir mektubun sabah ilk iş Tapu Müdürlüğü'ne 
gönderilmesi gerekiyordu. Cevap birkaç gün içinde gelirdi ama geldiği zaman Helen 
Maitland'ın izini sürerken cephaneliğimde daha büyük silahlar olacağı duygusuna 
kapılmıştım.
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Yaşadığımız siyaseten doğruluk günlerinde herhalde bunu söylemek hapislik bir suç 
sayılır ama Sean Costigan İrlandalı olduğunu itiraf etmek için ağzını açmak zorunda 
değildi. Gece kulubünün lazerli loşluğunda bile ona bir bakmam yetmişti. İstediği 
kadar pahalı berberlere gitsin, sonradan epey sorun yaratacağa benzeyen koyu renk 
saçları vardı. Gözleri koyu mavi, cildi düz. gündü, çene kemikleri ona, dalgın 
ifadesinin ve burun deliklerinden ağzının köşesine kadar uzanan derin çizgilerin 
yalanladığı bir gençlik havası veriyordu.
    Leeds'in efsanevi Bryan'ın Yeri'nde balık ve patates kızartmasından sonra dokuz 
sularında eve döndüm, her zaman yaptığım gibi bir mezgit balığını yiyecek kadar aç 
olduğumu düşünme hatasına düşmüştüm yine. içimin bir yılbaşı hindisinden daha 
dolu olduğunu hissederek erkenden yatma hayaliyle geri dönmüştüm. Aslında böyle 
olmayacağını bilmem gerekirdi. Makinemdeki çeşitli mesajların arasında -Alexis, 
Bill, Gizmo ve Richard yalnızca merhaba demek için- gözardı edemeyeceğim bir 
mesaj vardı. Dan Druff arayarak geceyarısı Cennet'te buluşma ayarladığını 
söylemişti. Neden kimse büro saatlerine riayet etmiyor artık?
    Asla tavşan uykusu uyuyamam. Her. zaman ağır bir kafa ve koyun pöstekisi gibi 
bir ağızla uyanırım. Terliklere koydukları işlenmiş deriden söz etmiyorum, vahşi 
doğada bulacağınız, kokulu sahibine hâlâ yapışık olan deriden söz ediyorum. 
Alexis'i aradım, ama Chris'in önünde konuşmak istemiyordu, onun durumundan 
dolayı Sarah Blackstone'un öldürülmesini gizli tutuyordu. Richard dışarıdaydı, 
mesajı geç saatlere kadar eve gelmeyeceğini bildiriyordu. Gece geç saatte eve 
dönerken herhalde kapıda karşılaşırdık. Bill'le hâlâ konuşmuyordum, Gizmo ise 
sohbet etmezdi. Bu yüzden bilgisayarın başına geçip futbol takımımla ciddi bir maça 
hazırlandım. Bunu çok insan bilmez ama futbol liginin tarihinde en başarılı 
antrenörüm. Beş sezonda körü durumdaki Halifax Town'ı, Konferans Ligi'nin alt 
sırasından Jm Birinci Lig'e çıkardım. Oradaki ilk sezonumuzda kupayı bile kazandık. 
"Antrenör 3" oyunu en gizli sırlarımdan biridir. Richard bile takımımla tutkulu 
geceler yaşadığımı bilmez. Bunun yalnızca bir fantezi olduğunu anlamaz ki, bir 
sonraki doğumgünüm için Manchester United'ın sezon biletlerini almak için bir 
bahane olarak görür bunu. Ben de her hafta yanında oturur ve soğukla sıkıntıdan 
patlarım. Futbol maçı seyretmenin beni mahvetmesine rağmen, başarılı bir takımı 
yönetmek için strateji geliştirmenin gerçekten iyi zaman geçirmek olduğunu 



anlayamaz. Bu yüzden takımımın başına geçtiğimde onun evde olmadığından emin 
olurum hep.
    On bir buçuk sularında oğlanlara erkenden banyo yapmalarını söyleyip deri 
ceketimi kaptım. Kapıdan çıkarken yağmurun durduğunu fark edince otomobili 
almayıp Cennet'e yürümeye karar verdim. Yaya olarak ancak on beş dakika sürer ve 
Manchester merkezinin sokakları gece hâlâ hayli güvenlidir. Özellikle de Thai boksu 
yapıyorsanız. Kaldı ki biraz idman yapmanın bir zararı olmazdı.
    Cennet Fabrikası kendisini Manchester'in en "cool" gece kulübü olarak görür. 
Tuğla bina, Princess Sokağı'yla Charles Sokağı'nın köşesinde, Chinatown ile 
casinolara yakındır. Joy Divisions ve daha az yetenekli ama kesinlikle daha eğlenceli 
birçok başka grubun yer aldığı ünlü müzik şirketi Fabrika Müzik de oradadır. 
Fabrika ekonomik durgunluk yüzünden iflas edince, binayı akıllı bir işadamı alarak 
kısa zamanda son derece "in" bir mekâna çevirmişti. Resmi olarak eklektik bir gay ve 
hetero-seksüel kulübü olması gerekir. Ancak kapıda, içeri alınmadan önce, gittiğim 
diğer gay ve lezbiyen barların adının sorulduğu tek gece kulübü de burasıdır.
    Kapıdan içeri girer girmez, kalbimden çok vücudumda atan bir bas ritmi çarptı 
beni. Ritmi hissetmeden hareket etmek zordu. Üç katlı binanın içine girerken Dan'la 
Lice'ı rastladığım ilk barın yanındaki duvara yaslanmış buldum. Yanlarında duran 
adamın Sean Costigan olduğunu hemen anladım. Kel arkadaşlarının yanında cüce 
gibi kalmıştı. Gözleri huzursuzdu sürekli salonu tarıyordu. İçkileri benim 
ısmarlamama izin verdi. Her iki turu da. Orada bulunmasının ona işkence 
çektirdiğini açıkça anlatmasının tek yolu bu değildi. Alay ederek ciddi bir açık daha 
veriyordu. Tanıştırılma işlemi bittikten ve adam içindeki insandan çok, giysilerin 
etiket ve fiyatlarına dikkat eden bir ilgiyle beni süzdükten sonra alaycı ifade 
görüşmenin sonuna kadar yok olmadı.
    Sert bir Belfast sızlanmasıyla, "Oğlanların size ne söylediğini bilmiyorum ama bir 
şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum" dedi. "Burada biz kurbanız, haydut değil." 
Haklılığını kanıtlamaya çalışan Kuzey İrlanda politikacıları gibi konuşuyordu. Bir 
farkla ki, uzaktan kumandaya bir basışla susturabileceğin ekranlardakilerin aksine 
bu adam üstüme eğilmişti.
    "Peki sizce bütün bu olup bitenler nedir?" diye sordum.
    Israrlı tekno müziğini bastırabilmek için, "Bu oyunu uzun zamandan beri 
oynuyorum" diye bağırdı. "Morrissey'i haritaya sokan benim, biliyor musun? 
Mondays'i de. Bütün büyük oğlanlar benim elimden geçti." Boğazını rom ve kolayla 
ıslatarak, "Çok deneyimli bir menejerle konuşuyorsunuz" diye ekledi. Dan'la Lice 
adamlarını destekleyerek başlarını salladılar. Müşterilerin, kimin tarafında 
olduğunuzu bu kadar çabuk unutmaları çok komik.
    Aşırı derecede sıradan votkayla şişeden çıkma greyfrut suyumu yudumlayarak 
bekledim. Costigan bir Marlboro Light yaktı ve burnundan çıkardığı dumanları 
benimle paylaştı. Bazen avukat olmanın o kadar da kötü bir seçim olmayacağını 
düşünüyorum. Sigarayı tutan parmaklarıyla sağ omzumu dürterek, "Kimsenin 
bölgesine de tecavüz etmedim" dedi. "Tecavüz edilen benim."
    Kuşkulu bir ifadeyle, "Posterleri başkasının bölgesine astığınızı mı 
söylüyorsunuz?" diye sordum.



    "Tam olarak bunu söylüyorum. Dediğim gibi, burada kurban biziz. Tecavüz edilen 
benim alanım. Son birkaç haftada satabileceğimden çok daha fazla kere yasal 
posterlerimin üstü korsanlar tarafından kapatıldı."
    "Demek ki suçlu adamlardan öç alıyorsunuz."
    "Almıyorum" diye bağırdı öfkeyle. "Bu işin arkasında kimin olduğunu bile 
bilmiyorum. Bu şehir her zaman iyi yönetilmiştir, ne demek istediğimi anlıyor 
musun? Herkes neyin ne olduğunu bilir, kendi bölgesinde kalırsa kimse incinmez. 
Bu işi, karşı tarafın alanına tecavüz etmemem gerektiğini bilecek kadar uzun süredir 
yapıyorum. Yani oğlanların başındaki belayı benim kapıma bırakmak istiyorsan 
bunu unutabilirsin, tamam mi?"
    "Korsan posterlerin bir tarzı var mı?" diye sordum. "Tarz derken ne demek 
istiyorsun?"
    "Her zaman aynı bölgelerde mi yapılıyor? Yoksa rastgele mi? Buna maruz kalan 
tek siz misiniz, yoksa başkaları da var mı?"
    Costigan omuzlarını silkti. "Bildiğim kadarıyla her yerde yapılıyor. Genellikle 
konuşulan bir şey değil, anlıyor musun? Kimse muhalefete zayıf olduğunu 
hissettirmek istemez, biliyor musun? Ama sokaklarda konuşulanlara göre bundan 
tek muzdarip olan ben değilim."
    Dan araya girdi. "Ama diğer gruplardan hiçbiri böyle bir boklukla karşı karşıya 
değil." Konuşmayı takip etmeyi nasıl başardığını Allah bilir. Dudak okuyuculuğu 
eğitimi almış olmalı. 'Çevrede soruşturdum. Birçok insanın afişlerinin üstü 
kapatılıyor ama hiçbiri bizim başımıza gelenleri yaşamıyor."
    "Evet, şey, bunun benimle hiç ilgisi yok, tamam mı?" diye söylendi Cortigan.
    Söylenecek başka bir şey yokmuş gibi görünüyordu Dan'la Lice'a temas halinde 
olacağımızı söyledim, içkimi bitirdim ve geçtiğim her afişe bakarak, ne tür 
cehennemlik bir oyun döndüğünü merak ederek eve döndüm.
    
Ertesi sabah dokuzu çeyrek geçe ayaklarımı sürüye sürüye büronun merdivenini 
çıktım. Kendimi tekrar on dört yaşında, Pazartesi sabahları, iki saatlik Latince 
dersinden önce hissettiğim gibi hissediyordum. Gitmemek için çeşitli bahaneler 
bulmaya çalışarak yatıp tavana bakmıştım ama aklıma gelen bahanelerden hiçbiri ne 
beni ne de Richard'ı ikna etmişti, Shelley ya da Bill'in gözündeyse hiç şansları 
olmayacaktı.
    Endişelenmeme gerek yoktu. Bill'i bir süre birinci sayfadan uzak tutacak haberler 
vardı beni bekleyen, içeri girince Josh Gilbert'ı Shelley'nin masasına tünemiş buldum. 
Şık pantolonlu bacağını rahatça diğerinin üstüne atmıştı. Takım elbisesinin 
maliyetiyle birkaç aylık ipotek borcumu rahatça ödeyebilirdim. Gömleği, kravatı ve 
ayakkabıyı bir kenara bıraksanız bile yüksek faturalara bakıyorduk. Josh, her 
dalgada sörf yapmayı beceren ve Büyük Dolandırıcılıklar Bürosu'nun kendi adamı 
olduğunu düşünecek kadar alanında öne çıkan bir mali danışmandır. Josh'la bir 
anlaşmamız var: O bana bilgi verir, ben de ona pahalı yemekler ısmarlarım. 
Bilgisayarlaşmanın hayli yaygınlaştığı bu günlerde aynı iş için Gizmo daha ucuza 
gelir ama çok daha az eğlencelidir. Bilgisayarlar dedikodu yapmaz. Henüz 
yapmıyorlar.



    Shelley, Josh'a doğuştan kadın avcıları için sakladığı eğlence ve sıkıntı karışımı bir 
ifadeyle bakıyordu. Josh beni görünce hikâyesini ortasında kesip ayağa fırladı. Öne 
doğru atılıp beni kucaklarken, "Kate!" diye bağırdı.
    İki yanağını öpermiş gibi yapıp geri çekildim. Josh yaşlandıkça Robert Redford'a 
benzerliği de artıyor sanki. Hollywood gerçek olmuş gibi geliyor insana. Gözleri bile 
sanki daha bir mavi. Renkli lenslerden şüphelenmek için özel detektif olmaya gerek 
yok. "Kabalık yapmak istemem ama" dedim, "sabahın bu saatinde burada ne işin 
var? Zavallı bir masumu Nikkei'nin en dalgalanmaları hakkında bilimsel görüşlerle 
kör etmen gerekmiyor mu? Ya da piyango kazanan şanslı bir kişiyi parasının senin 
elinde daha güvenli olacağına ikna etmen?"
    "O günler geride kaldı" dedi.
    "Ne demek yani?"
    "Bugün otuz dokuz yaş elli haftalığım."
    Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim, Josh'u tanıdığımın beri, kırk yaşına 
geldiğinde bir vergi cennetine çekilme niyetiyle övünür. Bir parçam bunu her zaman 
bir fantezi olarak gördü. İnsanların bunu gerçekçi bir olasılık haline getirecek kadar 
para biriktirdiği çevrelerin içinde değilim. Bu konuda kararlı olduğunu anlamam 
gerekirdi. Josh kadınlar hakkında sonuna kadar atıp tutar ama para konusunda 
yüzde yüz ciddidir her zaman. "Ah" dedim.
    "Josh bizi kırkıncı doğumgünü ve emeklilik partisine davet etmeye gelmiş." 
Shelley belli belirsiz korkumu sempatik bir bakışla doğruladı.
    "Satacaksın, ha?" dedim.
    Josh, Shelley'nin masasındaki tüneğine geri dönerek, "Pek değil" dedi. "Aslında 
danışmanlığı satmıyorum. Julia benden işyerini yürütecek kadar şey öğrendi, ben de 
tümüyle bırakıyor değilim. Grand Cayman'da oturuyor olabilirim ama fakslar ve e-
postalarla sanki yalnızca birkaç mil öteye gittiğimi düşünecek."
    "Ancak hava konusunda sohbet etmezseniz" dedim. "Sıkılırsın, Josh. Bütün gün 
oyun oynamaktan başka yapacak iş yok."
    Gülümsemesi gözlerinin çevresindeki deriyi kırıştırdı, Josh, Redford'un Legal 
Eagles'da Debra Winger'a ayırdığı bakışla baktı bana. "Yeryüzünde hâlâ 
tanışmadığım güzel kadınla varken nasıl sıkılabilirim?"
    Arkamdan kapının açıldığını duydum, Bill'in sesi, "Burada 'tanışmak' kelimesini 
Kitabı Mukaddes'teki anlamındaki gibi mi kullanıyoruz?" dedi.
    Bill'le Josh birbirlerine her zamanki bakışla baktılar: Kavgaya değmeyeceğine karar 
vermeden önce birbirlerinin pisliklerini koklayan köpekler gibi. Asla dost 
olmamışlardı, herhalde kadınlar konusunda rakip olduklarını düşündükleri için. Her 
ikisi de ne kadar yanıldığını anlayamıyordu: Bill beyni olmayan bir kadınla asla 
yatağa girmez, Josh ise istisnalar hariç yaşından daha yüksek IQ'su olan bir kadınla 
yatmamıştır. Shelley'nin onların motivasyonlarıyla ilgili teorileri vardı ama hayat bu 
semineri tekrar almak için çok kısa.
    Josh ziyaretinin nedenini anlatınca, Bili, "Demek her şey değişiyor" dedi. "Sen 
Grand Cayman'a, ben Avustralya'ya."
    Josh, "Senin oradan yeni döndüğünü sanıyordum" dedi.
    "Buradan temelli olarak taşınmayı planlıyorum. Avustralyalı bir iş kadınıyla 
evleniyorum."



    Josh düşünmeden patavatsızlık etti. "Kadın hamile mi?" Yüzümü görünce özür 
diler gibi gülümseyip omuz silkti.
    "Hayır. Zengin bir dul da değil üstelik" cevabını verdi Bill. Pes etmeye hiç niyeti 
yoktu. "Özgür irademi kullanıyorum, Josh."
    Yemin ederim, Josh gerçekten renk değiştirdi. Turbo şarjlı bir aşk hayatına onun 
kadar kendini adamış bir erkeğin sonunda ve isteyerek durulduğu düşüncesi, birden 
vücudunun gizli bir kanser türünü barındırdığını keşfetmek gibiydi. "Yani bu kadın 
yüzünden mi evlenecek ve Avustralya'da yaşayacaksın? Allahım, Bill, bu 
Birmingham'dan taşınmaktan daha kötü. Ya işin ne olacak? Bilgisayarın varsa her 
yerden mali işlere yetişebilirsin ama dünyanın öbür ucundan bir detektiflik ajansını 
yönetemezsin."
    "Plana göre ajanstaki payımı satıp Avustralya'da tekrardan başlayacağım."
    Josh'un kaşları kalktı. "Senin yaşında mı? Bill, sen benden yalnızca birkaç yaş 
gençsin. Dilini bile konuşamadığın yabancı bir ülkede sıfırdan başlamayı gerçekten 
planlıyor musun? Allahım, bu bana çok fazla çalışma gibi geliyor. Ya Kate ne 
olacak?"
    Bu konuşmadan gına gelmişti. Sert bir sesle, "Kate'in gitmesi gerek" dedim. 
"Gidilmesi gereken yerler, görülmesi gereken insanlar var. Davetin için teşekkürler, 
Josh. Dünyada kaçırmam." Dosdoğru kapıya yöneldim. Nereye gittiğimden emin 
değildim ve buna aldırmıyordum. Arsız çocuk gibi davrandığımı biliyor ama buna 
da aldırmıyordum. Büronun dışındaki köşede durarak tenimin açıkta duran her 
parçasını acıtan kötü kuzeydoğu rüzgârına bile aldırmadım. Tayt giymiş genç 
kadınlar ve kaslı erkekler ışığın değişmesini benimle birlikte beklediler. Bir yıldır 
İngiltere'nin Tiyatro Şehri olmaktan dolayı edindiğimiz bir avuç yarardan biri olan 
yeni dans salonundaki provalara gidiyorlardı. Enerjileri ve kararlılıkları beni 
utandırdı, bu yüzden enerjik bir yürüyüşle ardlarından gidip yirmi dakika kadar 
önce bıraktığım otomobilimi parkmetrenin yanından çektim.
    Yaptığım kısa telefon görüşmesinden on beş dakika sonra Baş Detektif Delia 
Prentice'le büyük Regent Road Sainsbury mağazasında dolaşıyordum. Onu arayıp 
yarım saatini bana ayırıp ayıramayacağını sorduğum zaman Delia süpermarketi 
önermişti. Buzdolabı benimki kadar boştu, böylece bir yandan iş yaparken bir 
yandan da alışveriş yapmış olacaktık. Alışveriş arabasını sırayla iterek aldığımız 
malların arasına Maginot hattı kadar sağlam tuvalet kâğıdı paketlerini koyduk. 
Meyve ve sebze bölümünde ona mezar taşı dolandırıcılığını anlatarak karakolda 
Williams ve Constable'ı teşhis edebilecek kurban listesini verdim. Delia işi parlak 
gençlerinden birine havale edeceğine söz verdi.
    Cliff Jackson'ın polisin zamanını boşa harcamasıyla ilgili hikâye dondurucu 
bölümüne kadar sürdü. Kahvaltı tahıllarına geldiğimizde Mortensen ve 
Brannigan'daki sorunlara geçtim bu da tampon ve çorap bölümüne dek devam etti. 
Delia bakir rengi saçlarına yeşil bir kurdele tuttu. Başımı sallayarak onayladım. 
Delia, "Shelley'nin neden kendi payını da satışa çıkarmanı önerdiğini 
anlayabiliyorum" dedi. "Ama bu sana başka sorunlar da çıkarır."
    "Biliyorum" diye içimi çektim. "Ama başka ne yapabilirim?"
    "Josh'la konuşabilirsin" dedi. Bazen ikisinin Cambridge'de birlikte okuduklarını 
unutuyorum, o kadar farklı tipler ki. Her ikisinin de işlerinin parayla ilgili olduğu 
doğru, ancak Josh olabildiğince çok para kazanmak isterken, Delia insanların 



yasadışı yollarla para kazanmasını önlemeye çalışıyordu. Delia, Josh için fazla 
akıllıydı, bu yüzden Josh ona tam tersine saygı duyuyordu ve birkaç yıl önce bizi 
tanıştırarak bugüne dek yaptığı en büyük iyiliği yapmıştı bana.
    "Bunun ne yararı olacak? Josh çokuluslu dev şirketlerle ilgileniyor, arka sokaktaki 
detektiflik ajanslarıyla değil. Araştırma yetenekleri ve Bill'in hissesini satın alacak 
kadar parası olan ama henüz bana tanıştırmadığı birilerini tanıdığını sanmıyorum. 
Kaldı ki araştırma yetenekleri nakit parayla hiç yan yana olmamıştır. Bunu sen de 
biliyor olmalısın."
    Delia bir kutu siyah zeytine uzandıktan sonra yeşil gözlerini bana çevirdi. "Josh'un 
bildiklerine şaşırırsın" diyerek kasten ağdalı bir tarzda göz kırptı.
    "Dolandırıcılık masasının önemli bir kaynağını kaybetmek üzere olup olmadığını 
sormayacağım bile" dedi. "Kaldı ki Josh şu an kendini işinden uzaklaştırmakla fazla 
meşgul. Benim için yeni bir ortaklık kurmayla ilgilenecek durumda değil. Birkaç 
hafta içinde emekli olacağını biliyor muydun?"
    Delia rahatsız olmuş görünerek başını salladı. "On dokuz yaşından beri kırkında 
emekli olacağını söylüyor."
    "Bu konuda endişeli değilim, Delia. Asla emekli olmayacak. Tam olarak değil. 
Global finans kurumlarını korkutmadan ve aşağılamadan bir hafta geçirirse 
sıkıntıdan patlar. Sana iş çıkarmak için parmaklarını her zaman iş üstünde 
tutacaktır."
    Artık ne demişsem Della'nın kasvetli havasını daha da artırmış görünüyordu. O 
zaman anladım. Josh dört-sıfıra basıyorsa Della'nın basması da uzak değildi. Üstelik 
Delia mültimilyoner de değildi. Hâlâ erkeklerin olan bir dünyada çok çalışan, çok 
akıllı bir kadındı. Mesleğine bağlılığı, birkaç yakın dost dışındaki ilişkilere yer 
bırakmayan bir kadın. Alışveriş arabasını içki bölümünün yanında durdurup elimi 
koluna koydum ve "Josh para kazanmış olabilir ama sen fark yarattın" dedim.
    Delia üzüntülü bir havayla, "Evet ve ajanstaki her şey en iyi şekilde çözümlenecek" 
dedi. Birbirimize bakarak içimizdeki kendine acıma duygusunu fark ettik. Sonra 
birden ve aynı anda kahkahayı patlattık. Cinlerin yanına kimse yaklaşmaya cesaret 
edemedi ama buna da hiç aldırmadık. Şarkıda dendiği gibi, kızlar eğlenmek ister.
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Sainsbury şarap ve içecek bölümünde, en iyi arkadaşınızla isterik bir kıkırdama 
krizine yakalanmanın utandırıcı bir şey olduğunu düşünüyorsanız, tam bu krizin 
ortasında bir de cep telefonunuzun çaldığını düşünün. Bu gerçekten korkunç bir 
durum Neyse ki Gizmo'ydu da uzun sohbetlere girmek zorunda kalmadım. "Evet" 
ve "hayır" anlamında bir dizi homurdanma yetti de arttı bile. Anladığım kadarıyla 
istediğim şeyi almıştı ve ciddi bir itirazım yoksa posta kutusuna atacaktı. İtirazım 
yoktu. Polis Taciz Haftası olsaydı ve Linda Shaw'la arkadaşı kapıma dayansalardı 
bile postacı kılığına girmiş Gizmo'yu tutuklamaları pek mümkün değildi.
    Hafta ortası ve kuşluk vakti olduğundan kasalarda çok zaman kaybetmedik. Park 
yerinde Della'yla kucaklaşarak ayrı yönlere doğru dağıldık, her ikimiz de bir 
suçlunun hayatını mahvetmeye niyetliydik. Della'nın son sözleri, "Josh'la konuş" 
oldu.



    Gizmo gurur verecek bir iş yapmıştı. Dosyalan bilgisayarımda kolayca 
okuyabileceğim bir formata dönüştürmekle kalmamış, benim için çıkış da almıştı. 
Hasta notları açısından, Sarah Blackstone'un gizlilik tutkusu, beklenmedik bir anda 
örneğin bir hırsız tarafından öldürülme olasılığına karşı, başka bir doktorun tedaviye 
devam etmesi için detaylı ve açık notlar alma ilkesini aşılayan sıkı tıp eğitimine 
yenilmişti. Alexis ve Chris'le ilgili dosyayı bulana kadar taradım. Bilgisayar çıkışında 
isimleri doğru olmakla kalmıyordu, aynı zamanda ev ve iş telefonları, adresleri ve 
doğum tarihleri de bulunmaktaydı. Bu da bütün diğer hastaların bilgilerinin de 
doğru olma şansının çok yüksek olduğunu gösteriyordu. Herhangi birinin dosyasını 
incelemem gerekse nereden başlayacağımı biliyordum.
    Bir anlamda Alexis'in bana verdiği iş artık tamamlanmış, muayene odalarını 
kontrol etmiş ve Sarah Blackstone'un ustalarına iz sürülmesini sağlayacak her tür 
bulguyu ortadan kaldırmıştım. Ama elimde yalnızca yedek kopyalar vardı. Orijinal 
dosyalar hâlâ bir yerlerde olmalıydı, herhalde doktorun , konsültasyonları sırasında 
kullandığı laptopun hard diskindeydi. Gizmo dosya koruma kalkanını kırmışsa, 
polisin de aynı şeyi yapabilecek birini bulması her zaman muhtemeldi. Sarah 
Blackstone'u kim öldürmüşse bilgisayarı çalması ve Marilyn Monroe'nun adres 
defterinden sonra en iyi şantaj kaynağının gerinde oturuyor olması da mümkündü. 
Bu tedaviye para verecek kadar zengin olan kadınlar şantaj parasını da ödeyebilirdi. 
Oyun kesinlikle bitmemişti.
    Şu anda daha fazla bilgiye ihtiyacım vardı. Önümdeki hasta notlarından çok az şey 
anlayabiliyordum, buradaki doğurganlık teknolojisiniyse daha da az anlıyordum. 
Sarah Blackstone'un ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi ve yaptıklarının ne kadar zor 
olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Bunu yalnız başına yapıp yapamayacağını ya da 
başka birini de projeye dahil etmek zorunda olup olmadığını da öğrenmem 
gerekiyordu. Zaten borçlu olduğum birinden bir iyilik daha dilenmenin tam sırası. 
Dr. Beth Taylor, Avustralyalı butik bimbosunun başardığını başaramadan Bill 
Mortensen'le çıkmış kadınlardan biriydi. Beth, kimsenin reçete bedelini ödemek 
zorunda olmadığı bir grupta yarım gün çalışır. Geri kalan zamanda da etiğin 
İngiltere'nin güneyindeki bir köy adı olduğunu sanan tıp öğrencilerine etik üzerine 
seminerler verir. Biraz rahatlamak istediği zamanlarda da, özellikle sağlık sigorta 
ödemeleriyle ilgili araştırmalarımızda bize yardım eder.
    Beth'i ameliyatta buldum. Ona Bill’in taşınma planını anlatmadım. Duygularını 
inciteceğini düşündüğüm için değil, tekrar anlatmaya katlanamazdım yalnızca. 
Nezaket konuşmalarından sonra, "Tüp bebekler" dedim.
    Beth homurdandı. "Çok fazla boyalı basın okuyorsun. Tıp Mesleğine biraz saygı 
göstermek istiyorsan IVF diyeceksin. Bilinç düzeyinin yüksekliğiyle bizi etkilemek 
istiyorsan subfertilite tedavisi demen gerekiyor. Neyin peşindesin? Tedavi mi, bilgi 
mi?"
    Azarlar gibi, "Kendine gel" dedim.
    "St. Mary Hastanesi'nde birini tanıyorum. Eskiden araştırma jinekologuydu, şimdi 
sub-fertilite biriminde yarım gün çalışıyor. Doğurganlık etiğiyle ilgili dersimde 
seminer vermesi için onu davet etmiştim."
    "Benimle konuşur mu?" diye sordum.



    "Muhtemelen. Ne kadar aydın bir erkek olduğunu göstermeye bayılır. 
Doğurganlık dürtülerimize karşı ne kadar duyarlı olduğunu bir kadına gösterme 
fırsatından daha çok sevdiği bir şey yoktur. Ne öğrenmek istiyorsun ve neden?"
    "Yeni başlayanlar için IVF konusunda beş dakikalık bir kursa ihtiyacım var. Şu 
anda ne noktada olduğunu bilmek istiyorum. Neler yapılabilir ve neler yapılamaz. 
Literatürde yer almayan bir şey istemiyorum, yalnızca konunun dışındaki bir insanın 
anlayabileceği kadar bilgiye ihtiyacım var."
    "Öyleyse senin adamın Gus'tır. Neden böyle ani bir ilgi duyduğunu açıklamadın."
    "Doğru, açıklamadım. Nedenini öğrenmek ister mi?"
    Beth bir an düşündü. "Gazeteci olabilirsin örneğin. Belki sub-fertilite tedavisi 
gören kadınların deneyimleriyle ilgili bir yazı için bilgi edinmek istiyorsun."
    "Güzel. Ne zaman randevu alabilirsin?"
    "Ne kadar erken olması gerekiyor?"
    "Bugün öğle yemeğinde boşum. Allah boş duranları sevmez, yapacak bir şey 
bulamazsan şansını her zaman zorlayabilirsin."
    "Öyleyse yalan söyleyeceğim. Ona genç, güzel ve bekâr olduğunu söyleyeceğim. 
Gus Walters, adı bu. Seni aramasını sağlarım."
    On dakika sonra telefonum çaldı. Arayan Gus Walters'di.
    Genç, güzel ve bekâr işe yaramış olmalıydı. Fazla hayal kırıklına uğramayacağını 
umut ettim. Üçte iki fena olmazdı ama üçte sıfır kötü haber. "Beni bu kadar çabuk 
aradığınız için teşekkür ederim" dedim.
    "Sorun değil. Kaldı ki Beth'e bir iyilik borçluyum."
    "Bugün öğle yemeğinde boş musunuz? Çok kısa bir süre önce haber aldınız ama..."
    "Benimle saat yarımda hastanenin ön kapısında buluşursanız size bir saat ayırırım, 
siz de bana köri ısmarlarsınız" dedi.
    "Anlaştık. Sizi nasıl tanıyacağım?" diye sordum.
    "Ha, sanırım ben sizi tanırım" dedi. Sesinde koyu bir kayganlık. Kesinlikle bir 
doktor.
    
Manchester'in en büyük hastane kompleksindeki personelin hepsinin ciddi kilo 
sorunları olmaması benim için hep bir şaşkınlık kaynağı olmuştur. Hastahane, Asya 
mutfağından en ciddi örneklerin sunulduğu bir dizi restoranın merkezi olan 
Rusholme'den yalnızca beş dakikalık yürüme mesafesindeydi. İyi, ucuz ve hızlı 
yiyeceğe bu kadar yakın çalışsaydım günde iki kez gitmeye karşı koyamazdım. 
Richard, Çinlilerin mutfak mükemmelliği konusunda yeryüzündeki tek ulus 
olduğuna inanabilir ama benim için Hindistan'ın şefleri her zaman birinci planda 
gelmiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse pencere kenarındaki bir masaya önümde 
menüyle oturur oturmaz pakora çeşitlerine Gus Walters'ın bana anlatacaklarından 
çok daha fazla ilgi duydum. •
    Gus rugby oynamayan doktorlardan biriydi: Orta boy, ince yapı, ağır, iyi kesimli 
bir tüvit ceketin içinde belli ki dar omuzlar. Elleri ince uzundu, o kadar soluk bir 
görünüşleri vardı ki naylon eldiven giydiğini sanabilirdiniz. Yüzü Thunderbirds 
kuklası Brain'e şaşırtıcı derecede benziyordu. Aynı saç kesimini ve çok benzer büyük 
çerçeveli gözlüğü kullandığına bakılırsa, bunları bilinçli olarak seçecek espri 
yeteneğine sahip olup olmadığını merak ettim. Sonra onun bir doktor olduğunu 



hatırlayıp.bu fikri kafamdan attım. Herhalde Elvis Costello'ya benzediğini 
düşünüyordu.
    En yakın köri lokantasına yürürken, Manchester'dan kadar zamandır 
oturduğumuz ve şehirdeki en çok ve en az sevdiklerimiz gibi havadan sudan 
şeylerden söz ettik. Konuya girmek için siparişin bitmesini bekledim. Tavuk pakora 
ve sarmısaklı karahi gosht'ta karar kıldım. Gus ise soğanlı bhajis ve tavuklu rogan 
josh istedi. Masanın öbür tarafından bana gülümseyerek, "Çalışırken en 
yakınlaştığım delik sarmısak kokusuna aldırmaz" dedi.
    Bütün gayretimle nazikçe gülümsedim. "Bana IVF'yi anlatsana" dedim. "İlk olarak, 
ne tür bir teknolojiye ihtiyacınız var?"
    "Çok düşük bir teknoloji korkarım" dedi, ağzı köşelerinden kıvrılmıştı. "Bir milyon 
sterlinlik scanner'lar ya da radyoaktif izotoplar falan gerekmiyor. İhtiyacın olan 
temel şey böcekleri uzak tutabileceğin ikinci sınıf bir laboratuvar, iyi bir 
havalandırma sistemi, inkübatör, kültür ortamı ve her şeyi vücut ısısında tutabilecek 
bir dereceleme sistemi. Özel malzemelerse yalnızca camlar, mikropipetler, 
mikromanipülasyon aletleri ve elbette bir mikroskop. Yumurtaları toplarken 
yumurtalığı görebilmen için bir de transvajinal ultrasound scanner'a ihtiyacın var."
    Almış başını gidiyordu. Yapmam gereken tek şey onu istediğim yöne çekmekti. 
Sevgilisi olmadığıma memnundum, yatak odası konuşmasının ne kadar erotik 
olduğunu hayal edebiliyordum. "Peki bir IVF işleminin mekaniği nedir?" diye 
sordum.
    "Anlatayım. Normal olarak kadın ayda bir yumurta üretir. Ama hastalarımıza bir 
süre ilaç verilir ki beş-altı yumurta üreteceği optimum aya gelinsin. Yumurtalar 
folikül dediğimiz ayrı keseler içindedir. Vajinanın üstünden çok ince bir iğne sokar, 
folikülleri sırayla delerek içindekileri çekersin, bu da yaklaşık bir çay kaşığı sıvıdır. 
Sıvının içinde yumurtalar yüzer. Sıvıyı jikroskobun ısıtılmış bölümüne koyar, 
yumurtayı bulur ve çevresindeki hücrelerden bazılarını soyarsın, bu döllemeyi 
kolaylaştırır. Sonra yumurtayı içinde sperm bulunan ve kültür oramda bulunan cam 
bir petri tabağa koyarsın. Kültür ortamınız, şeker ve amino asitten oluşturulur; bir 
embriyoyu beslemek için normal olarak vücutta bulunan bir tür çorba. Sonra bunları 
bir gece ılık ve karanlık inkübatörde bırakarak karşıt cinslerin gece ılık ve karanlık 
yerlerde yaptıklarını yapmalarını umut edersin." Sırıttı. "Çok basit."
    Yiyecekler gelince ikimiz de saldırdık. "Ama bu her zaman işe yaramaz, değil mi?" 
diye sordum. "Bazen doğal olanı yapmazlar, öyle mi?"
    "Doğru. Bazı spermler tembeldir, iyi yüzmezler ve yumurtaya varmadan önce 
cızlamı çekerler. Birkaç yıl tembel spermli bir erkekle ilgilendikten sonra fazla 
yapabileceğimiz bir şey olmadığını görünce sperm vericisi kullanmak zorunda 
kalırız çoğunlukla. Ama bu yöntem çok tatmin edici değil, çünkü birçok erkek 
bebeğinin çirkin ördek yavrusu olduğunu düşünmeden edemiyor." Kendini 
aşağılamayı amaçlayan ama başaramayan bir biçimde gülümsedi.
    "Peki şimdi ne yapıyorsunuz?" diye sordum.
    Ama Gus konudan sapmadı. Başladığı gibi bitirecekti. "İlk olarak, alınan 
yumurtanın 'kabuğunda' yarık açabilecekleri bir teknik geliştirdiler" dedi. Bir 
ölümlüye teknik terimleri kullanamadığından tırnak işaretleri kullandığını 
göstermek için parmaklarını başının iki yanında sallıyordu. "Bu işi kolaylaştırdı. 
Yüzde yirmi beşlik başarı oranı. Ama bazı çok tembel spermler için yeterli değildi. 



Bu yüzden SUZI'yi keşfettiler." Beklentiyle sustu. Soru sorar gibi kaşlarımı kaldırdım. 
Bu yeterli olmadı. Belli ki Suzie'nin kim olduğunu sormam gerekiyordu.
    Hayal kırıklığına uğrayan Gus, garsonun ana yemekleri getirmesine aldırmadan 
konuşmaya devam etti. "Bu çok ince bir mikro iğne kabuk'un içine sokulur ve bir 
tavuk yumurtasıyla karşılaştırırsak yumurta beyazı diyebileceğim şeyin içine iki ya 
da üç sperm bırakır. Gene de bazı spermler yumurtanın çekirdeğine gidemez. 
Şimdiye kadar en çok yüzde yirmi ikilik başarı oranına ulaştık. Şimdi bizim gibi 
klinikler ICSI denilen bir işlemi kullanmaya başlamanın eşiğindeler."
    "ICSI mi?" Bu kez oyunu oynasam iyi olur diye düşündüm. Kuklaların bile biraz 
teşvike ihtiyacı vardır.
    "Introcytoplasmic Sperm Injection" dedi şaşırmış bir ifadeyle. "Bir adım ötesi."
    Keşke zahmet etmeseydim diye düşündüm. "Tercüme eder misin?"
    "Tek bir spermi alıyor ve geriye bir tek çekirdek kalana kadar kuyruğunu ve 
çevresindekileri soyuyorsun. Sonra embriyolog, insan saçının onda biri kalınlığında 
bir iğneyle bu şeyi 'kabuk'un içine, ta yumurtanın çekirdeğine yani 'sarısı'na kadar 
sokuyor. Dolayısıyla sperm çekirdeği yumurtanın tam çekirdeğine enjekte ediliyor."
    "Vay" dedim. Tam beklediğim şey gibi görünüyordu. "Peki bütün bunları yapan 
siz doktorlar mısınız?"
    Gus dalgın dalgın gülümsedi. "Hayır, hayır, mikro manipülasyon, embriyolog 
tarafından yapılır. Benim görevim yumurtaları almak, sonra üretilen embriyoyu 
bekleyen anneye aktarmaktır. Elbette embriyoloğun yaptıklarını yakından izleriz 
ama aslında onlar yalnızca taçlanmış laboratuvar teknisyenleridir. Allah biliyor ya, 
onları o kadar çok gözledim ki, onların yaptıklarını ben de gözüm kapalı yapabilirim. 
Bir şeyi gör, yap ve öğret." Köri yerken insanın kendini övmesi zordur ama Gus 
bunu başarmıştı.
    "Demek laboratuvar yirmi dört saat açık olmalı ki bir kadın yumurta ürettiği an 
işlem yapmaya hazır olsunlar." Saran Blackstone'un yumurtalar ve mikroskoplarla 
işini gece kimse yokken yaptığını tahmin ediyordum ama bu varsayımı doğrultmaya 
ihtiyacım vardı.
    Gus karşı çıktı. "Bu işi şansa bırakamayız. Yumurtlamanın her saatini ilaçlarla 
kontrol ederiz. Ama bizimki gibi büyük laboratuvarlar haftada yedi gün yirmi dört 
saat çalışır ki hastalarınızın yaşamlarına uyum sağlayabilelim. Her zaman tam bir 
ekip vardır: Embriyolog, doktor ve hemşire."
    "Ama sürekli laboratuvarda değil."
    "Hayır, hastanede. Çağrı cihazlarıyla birlikte."
    "Yani herkes geceyarısı laboratuvara girip her tür hasarı yapabilir mi?" diye 
sordum.
    Gus kaşlarını çattı. "Ne tür bir yazı için araştırma yapıyorsun? İnsanları dehşete 
düşürmek mi istiyorsun?"
    Sıkı bir detektif olmamam gerektiğini unuttuğum için kendime kızarak olanca 
sevimliliğimle gülümsedim. "Özür dilerim, fazla ileri gittim. Çok fazla polisiye kitap 
okuyorum. Eminim embriyolar ev kadar emin yerdedir." Hepimiz 1990'lar 
İngiltere'sinde evin ne kadar emin olduğunu biliyoruz.
    "Evet. Laboratuvar her zaman kilitlidir, içeride çalıştığımız zaman bile. Kimse 
doğru şifreyi bilmeden içeriye giremez." İçeride bir düşman olabileceğini asla 
düşünmeyen kendini beğenmişler gibi gülümsedi.



    "Sanırım dikkatli olmak zorundasınız, çünkü Dölleme ve Embriyoloji Kurumu'na 
hesap vermeniz gerekiyor" dedim.
    "Haklısın. Yaptığımız her tedavi belgelenip DEK'na iletilir. Kırtasiye işlerini 
yapmadın mı ruhsatını kaybedebilirsin. 1VF ve embriyo deneyleri alanı öyle nazik 
bir konu ki, hepimiz tertemiz olmak için paranoyak gibi davranmak zorundayız. 
Ruhsatımızın dışında araştırma yaptığımıza dair en küçük bir Şüphe bile bize 
kapıları geçici olarak kapatır, soruşturma bitene ve temize çıkana kadar da açılmaz. 
Tek tehlike klinik ruhsatını kaybetmek de değil. İzinsiz embriyo çalışmalarını 
yüzümüze gözümüze bulaştırdık mı bir daha doktorluk yapma şansımız da 
olmayabilir. Hapis olasılığındansa hiç söz etmiyorum."
    Ekmekten bir parça koparıp kuzu etinden biraz sözlerine tepki göstermemek için 
umarsızca uğraşıyordum, ekibinizi biraz zorluyor olmalı, omzunuzun üstünden 
öbürlerinin ne yaptığına bakmak zorundasınız hep" dedim.
    Gus kibirle gülümsedi. "Aslında pek değil. Bizim birimde çalışan insanlar deli 
bilim adamları değildir, anlıyor musun? Sorumluluk sahibi tıp çalışanlarıdır, 
insanların arzularının gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalışan uzmanlar. Bizim 
laboratuvarlarda Dr. Frankenstein'ı bulamazsınız."
    Körimi nasıl suratına indirmedim bilmiyorum. Herhalde karşımda sorumluluk 
sahibi bir tıp çalışanı olduğu düşüncesi yüzünden. Ya bu ya da Gus'un biraz önce 
söylediklerini kafamda oturtmaya çalıştığım için fazla dikkat etmiyordum. Dr. Sarah 
Blackstone'un öldürülme nedenleri elimde yokken, Gus Walters bana bir nedeni 
tabakta sunmuştu.
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Kısa bir zaman önce, bir insanın işini kaybetmesinin cinayet nedeni olabileceğine 
inanmazdım. Bu Bill'in bombasından önceydi. O zamandan beri yalnızca yıllardır 
arkadaşım olan bir iş ortağına karşı değil, pek tanımadığım suçsuz bir Avustralyalı 
kadına karşı da sayısız cinai düşünceler içindeydim. Bildiğim kadarıyla Sheila, 
Sydney'in Rahibe Teresa'sı olabilirdi. Nedense bundan kuşkuluydum ama aklıma 
gelen cinayet fantezilerine onu da dahil etmeye hazırdan da öteydim. İstenmeyen 
süprüntü mektuplar gibi bunları da dosdoğru çöpe atmaya niyetliydim her zaman 
ama her seferinde küçük bir ayrıntının beni son derece cezbettiğini keşfediyordum. 
Benim gibi uyumlu bir suç savaşçısı, rüyalarımı çalan insanları öldürme isteği 
duyuyorsa, hafif bir psikopatın meslek yaşamını kaybetme olasılığı karşısında eşiğin 
ötesine geçmesi ne kadar kolaydı. Gus Walters'in bana söyledikleri, St. Hilda'da 
Sarah Blackstone'un birlikte çalıştığı departman başkanı profesörden, dosyaları 
düzenleyen sekretere kadar herkesin cinayet işleme nedenini bir tepside sunuyordu.
    Bu soruşturma hattını izlemek için artık yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Eve 
dönüp sonra Leeds'e gitmem tıbbi çalışma gününün sonu demek olacaktı. Takibini 
yapmayı aklımın bir köşesine yazdım, bu da beynimin Bill'in dönüşünden beri en 
büyük öneme sahip olan soruna geçmemi sağladı. Katilleri boş verin, rock 
sabotajcılarını boş verin, Mortensen ve Brannigan'a ne olacağının cevabını bilmek 
istiyordum. Emin olduğum tek şey, Bill'in istediği alıcıyı bulmasını bekleyerek 
sırtüstü yatıp ölmeye niyetim olmadığıydı. Rusholme'la evim arasındaki otla kaplı 



boş arsaların yanındaki kırmızı tuğla evli sokaklardan geçerken, bir yandan günlük 
yaşantımı sürdürmeye yetecek, bir yandan da Bill'in hissesini satın aldığım krediyi 
geri ödeyebilmem için yeterli geliri nasıl yaratacağımı düşündüm.
    Bunun cevabı, ajansı daha kârlı hale getirmenin bir yolunu bulmaktı. Çok kârlı 
olduğu belli bir yol vardı ama bana yardımcı olacak birkaç kişi gerekiyordu. Bill'in 
yanında işe başladığım zaman karın tokluğuna mahkeme emri teslim işini 
yapıyordum. Her hafta hukuk kütüphanesini bir kenara bırakıp büroya giderdim, 
Shelley de bana en kısa zamanda teslim edilmesi gereken bir yığın mahkeme evrakı 
verirdi. Ev iç, şiddet vakaları, borçlarla ilgili belgeler. Benim görevim söz konusu 
kişinin izini bulup mahkeme belgelerinin yasal olarak teslim edilip edilmediğini 
öğrenmekti. Bazen evraktaki adrese gidip zili çalmak ve gerekli konuşmayı yapmak 
gibi basit olurdu. Ama çoğunlukla böyle değildi. Genellikle epeyce araştırma 
yapmak, eski iş arkadaşlarına, komşulara, içki arkadaşlarına ve sevgililere sorular 
sormak gerekiyordu. Bazen çok zor olurdu, özellikle de eşlerine şiddet uygulayan 
erkeklere yasaklama emrini ilettiğim zaman. Kadınları cinsel nesne olarak gören 
erkekler genellikle, boyu dirseklerine bile gelmeyen bir yeni yetmenin evrak 
getirmesinden fazla hoşlanmazlar.
    Bütün bunlara rağmen işe kendimi kaptırmıştım. Bulunmak istemeyen insanların 
izini bulmanın zorluğunu seviyordum. Benden daha büyük ve güçlü oldukları için 
emri kabul etmeyeceklerini düşünen erkekleri yenmekten hoşlanıyordum. Sırf 
Thatcher yıllarının propagandasına inandıkları için suçlu olan insanlara iflas 
kararlarını götürmekten keyif aldığımı söyleyemem ama bu da öğretici oldu. Yaşam 
hakkında, hukuk öğrencisi arkadaşlarımın gördüğünden daha gerçek bir dünyayla 
tanıştım. Bu yüzden ilk fırsatta Bill'le tam gün çalışmak için okulu bıraktım.
    Ama ajansa evrak teslimcisi olarak katılmamıştım. Uzun vadede Bill kendine bir 
ortak istiyordu ve beni kendisinin yapabileceği her konuda eğitmeye hazırdı. Takip, 
kılık değiştirerek çalışma, mümkün olduğunu bilmediğim bilgisayar yöntemleri, 
güvenlik sistemleri, ticari suçlar, endüstriyel sabotaj, casusluk ve kaçamaklar 
hakkında her şeyi öğrendim. Video kamera kullanmayı, dinleme aygıtı yerleştirmeyi, 
dinleme aygıtlarını ortaya çıkarmayı, zor koşullarda fotoğraf çekmeyi öğrendim. 
Thai Lksu ve kilit açma gibi işe dahil olmayan birkaç şey daha da öğrendim.
    Elbette yeteneklerim geliştikçe Bill'in bana aktarmaya hazır olduğu iş alanı da 
genişledi. Sonuçta evrak teslimi işini birdeki öbür ajanslara bırakmak yeterli oldu. 
Belki de tekrar bu noktaya dönmenin zamanı gelmişti.
    Bana gereken tek şey bir strateji ve evrakları teslim edecek bir insandı.
    
Shelley beyaz şarabını uyuşturucudan kuşkulanıyormuş gibi yudumladı ve 
çevresine bir mübaşirin envanter sayımı yapması gibi dikkatle baktı. Evime yalnızca 
birkaç kez gelmişti, çünkü arkadaşlığımızı bar ve restoran gibi tarafsız alanlarda 
sürdürme eğilimindeydik. Böylece, Richard yeter artık noktasına geldiğinde bir 
bahane uydurup oradan ayrılabilirdik. Richard, Shelley'nin sevgilisi Ted'i sevmiyor 
değil. Ted ücrette indirim yaptırmak yerine Shelley'le çıkmayı tercih eden ve 
sonunda onunla birlikte yaşamaya başlayan eski bir müşterimizdi. Tek sorun Ted'in 
konuşma repertuvarının kısa zamanda tükenmesi ve bir o kadar da yavaş olmasıydı. 
Hoş adam ama...



    Shelley, "Sonsuza kadar bürodan uzak duramazsın" dedi. Gerçekleri söylemekten 
asla çekinmeyen bir kadın, Shelley yani.
    "Koruyucu ilaç tedavisi diyelim buna. Bill'le karşı karşıya gelmeden önce bir plan 
hazırlamaya çalışıyorum" dedim. "Şu an ne zaman üç metre yakınına yaklaşsam 
kafasını parçalama isteği baskın geliyor ama yirmi yılımı hapiste geçirmek 
istemiyorum. Kaldı ki üstünde çalıştığım işler var." Masanın üzerindeki teybi alıp 
içindeki kaseti çıkardım. "Bu öğleden sonra bir rapor dikte ettim. Bu sana gerekli 
bilgileri sağlar. Yeni müşterinin ayrıntılarını da ekledim."
    Shelley öne eğilerek kaseti aldı. "Öyleyse ben neden buradayım? Bir gün boyunca 
benim arkadaşlığım olmadan yapamadığın için değil sanırım."
    Evrak teslimi işiyle daha fazla gelir yaratma düşüncesini açıkladım. Shelley beni 
dinlerken kaşlarını çatmıştı. "Nasıl iş elde edeceksin? Bize iş aktaran bütün avukatlar 
başkalarıyla çalışmaya başladı ve herhalde aldıkları hizmetten memnunlar."
    İşin bu kısmından biraz utanç duyuyordum. Arkaya eğilip tavana baktım. 
"Charlie'nin Meleği gibi bazı kişisel ziyaretler yapabileceğimi düşündüm."
    Ona bakma riskini aldım. Shelley'nin yüzü darmadumandı. Jasper Charles 
şehirdeki en büyük ceza avukatı şirketinin başkanıdır. Orada kâtip ya da hukuk 
yetkilisi olarak çalışmanın baş koşulu müthiş göğüsler ve uzun bacaklardır. Hukuk 
çevrelerinde Charlie'nin Melekleri olarak bilinen bu kadınların asıl rolü şirkete daha 
çok iş yaratmaktır. Her gün Melek'lerden biri ya da birkaçı cezaevindeki müşterileri 
çoğunlukla önemsiz bir nedenle ziyaret eder. Diğer tutuklular, bu muhteşem 
kadınların arkadaşlarına gösterdikleri yakınlığı görünce genellikle kendi avukatlarını 
bırakarak Jasper Charles'a geçer. Manchester'deki bütün kadın avukatlar onlardan 
nefret eder. Shelley sonunda, "Zamanında bazı işler yaptın Kate ama bu kadar 
düşmemiştin" dedi.
    "Biliyorum. Ama işe yarayacak. En kötüsü de bu."
    "Demek gidip iş kapmak için kendini pazarlayacaksın. Bunu yapmaya nasıl zaman 
bulacaksın?"
    "Ben bulmayacağım."
    Shelley'nin başı bir kenara eğildi. Bilinçaltı bir davranışla benden uzaklaştı. Başını 
şiddetle sallayarak, "Hayır, hayır" dedi. "Kesinlikle hayır."
    "Neden olmasın. Harika olurdun. Tanıdığım en iş bitirici insanlardan birisin."
    "Kesinlikle olmaz. Henüz bunu yapmamı sağlayacak kadar para basılmadı. Hangi 
alanda iyiysen onu yap, benim düsturundur, ben de büro yönetmek ve seni çekip 
çevirmek konusunda iyiyim." Bardağını masaya öyle bir hızla koydu ki, bardağa 
içindeki şarap bir ayyaşın midesindekiler gibi alt üst oldu.
    Şimdiye kadar tam beklediğim gibiydi. Hafifçe iç çekerek, "Tamam" dedim. 
"Yalnızca sana ilk şansı vermek istemiştim, bu durumda başka birini tutmama 
aldırmazsın, değil mi?"
    Tek kaygısı, "Bunu karşılayabilir miyiz?" oldu.
    "Parça başı çalışırsak karşılayabiliriz, Bill'in bana yaptığı gibi."
    Shelley hafifçe başını sallayıp bardağını tekrar eline aldı. "O kadar çok öğrenci 
biraz para kazanmaya can atıyor ki."
    "Bilmez miyim" dedim. "Aslını ararsan geçici olarak çalışabilecek biri var."
    Shelley kuru bir sesle, "Zaten sen hiç boş durmazsın" dedi. "Nasıl bu kadar çabuk 
birini bulabildin? Bu işe uygun olacağını nereden biliyorsun?"



    Yüzümdeki sırıtmayı önleyemedim. "Bize çok uygun olduğunu düşünüyorum" 
dedim. "İşyerine yabancıları sokma konusunda ne kadar titiz olduğumu biliyorsun 
ama bu delikanlı aileden sayılır." Ayağa kalkıp koridora çıkan kapıyı açtım. "Şimdi 
içeri girebilirsin" dedim çalışma odama doğru.
    Genç adam kapı pervazından geçmek için eğilmek zorunda kaldı. İki metrelik bir 
kas yığını, demir dövmekten değil, ancak idmandan edinilebilecek bir yapı. Dar likra 
pantolon ve bol ekose gömleğin içinde üçgen vücut. Koridorda yürürken Air 
Nike'ları hiç ses çıkarmıyordu. Oturma odasına girmesi için geri çekilip 
parmaklarımı kulağıma götürdüm.
    "Donovan? Burada ne arıyorsun?" Shelley'nin gökgürültüsü gibi gürlemesi içimi 
titretti, emin olun. Ufak tefek görüntüsünden çıkardığı ses fizik kurallarına kesinlikle 
aykırıydı. Don bana doğru hafifçe döndü, yüzü yardım için yalvarıyordu.
    "Onu evrak teslimi için tuttuk, ihtiyacımız olduğu zaman çalışacak. Ona sabit bir 
ücret ve..."
    Shelley, "Kesinlikle olmaz" diye bağırdı. "Bu çocuğa önünde bir kariyer var. 
Mühendis olacak. Özel detektif değil. Benim çocuğum olamaz. Kesinlikle olamaz."
    "Seninle aynı fikirdeyim, Shelley. Özel detektif olmayacak..."
    "Olmayacağından emin olabilirsin" diye sözümü kesti Shelley.
    "Özel detektif olmayacak, haftada üç gece Burger King'de çalışan öğrencilerin 
hayatlarının geri kalanında Whooper pişirmeyecekleri gibi. Yapacağı tek şey, çok 
çalışan bekâr annesinin üstündeki yükü azaltmak için biraz çalışmak. Çünkü o böyle 
bir çocuk" dedim sakin bir sesle.
    Don, "Kate haklı anne" dedi. "Onun yaptığı işi yapmak istemiyorum. Yalnızca 
biraz para kazanmak istiyorum, tamam mı? Sürekli senden harçlık almak 
istemiyorum, tamam mı?" Gözyaşlarına boğulacakmış gibi duruyordu. Kaslı erkek 
buraya kadar. Hiçbir erkek annesinin karşısında bir kahraman değildir.
    Yumuşak bir sesle, "Don artık çocuk değil" dedim. Uzun bir an ana oğul 
birbirlerine baktılar. Dünyanın en zor işi çocuklarımızın bizden uzaklaşmasına izin 
vermektir. Ama bu okulun ilk gününden daha zordu. Shelley'nin onu bıraktığı 
dünya tanıdık ve güvenli değildi.
    Shelley dudaklarını kıstı. Kaybetmenin acısını ciddilikle saklamaya çalışarak, "Bir 
erkek gibi davranmaya ve masaya yemek koymanın sorumluluğunu paylaşmaya 
başlayacağın zaman gelmiş" dedi. "Ayrıca kendilerine müzisyen diyen o kaybedenler 
grubuyla zaman geçirmeni de önleyecek, bu çok daha iyi. Ama yalnızca evrak teslim 
edeceksin, beni duyuyor musun, Donovan?"
    Don başını salladı. "Seni duyuyorum anne. Dediğim gibi. Kate'in yaptığı işi 
yapmak istemiyorum, tamam mı?"
    "Derslerini de ihmal etmeyeceksin, beni duyuyor musun?"
    "Etmeyeceğim. Mühendis olmak istiyorum, tamam mı?"
    "Neden ayrıntıları eve giderken tartışmıyorsunuz?" diye araya girdim, ikisinin 
yüzeyselin ötesinde bir düzeyde uzlaşmaları biraz zaman alacakmış gibi 
görünüyordu ve benim de bir hayatım vardı.
    
"Hayat" derken bu sözcüğü serbest anlamda kullanıyorum, diye karar verdim, 
birtakım Tanrıça kılıklı kadınların kuyruğunda kapıdaki güvenlikten geçerken. 
Hayat buysa, ancak alternatifin kenarındaydı. Garibaldi, Manchester'da son günlerin 



popüler gece kulübüydü. Evening Chronicle muhabirine göre, kuzeydeki en müthiş 
DJ olan Shabba Pilot'u ele geçirerek moda olma konusunda Hacienda'yı geçmişti. 
Konumunu korumak için kapıdaki bütün adamların başlarına mikrofon taktırılmıştı. 
Mikrofonların yüksek teknolojili olması ve denetimi sağlaması gerekiyordu. Bunlara 
eski siyah-beyaz filmlerdekileri hatırlamadan bakamam. Bu filmlerde küçük yaşlı 
meslektaşlarımız külüstür telefon dinleme aygıtları koyar ve bütün konuşmaları 
dinlerdi.
    Tam oraya uygun giyinmiştim. Ciddi moda kurbanlarının becerebildiği kâğıt 
beyazı, gözakları kara Vampirle Görüşme görünüşünü beceremediğim için sert, 
düşünür imajını seçmiştim. Timberland botlar, kot, üzerinde Manchester'in bir rock 
şehri olduğu yazılı taşlanmamış koton tişört ve yakası yukarı kalkık deri ceket 
giymiştim. Bunlara ek olarak tabii ki sahte bir Ray-Ban gözlüğüm vardı: Dennis'in 
erkek kardeşi Nick'in hediyesi. Kapıdan geçerken görüntüm gözüme ilişti, kulübün 
ana kısmına girerken ikinci kez bakma eziyetine katlanmadım.
    Garibaldi, Devlin adında birine aittir. Onun soyadını bilen kimseyle 
karşılaşmadım. Yalnızca Devlin. Yetmişlerin sonunda Manchester'da Cumbrian 
aksanı ve yerleşik gangsterlerin bile sorgulamaya cesaret edemediği kadar çok 
parayla ortaya çıktı. Küçük işlerle başlayarak ortalama geriatri koğuşundan daha az 
canlı birkaç kulüp satın aldı. Kulübü para makinesine çevirmek için iç dekorasyon, 
müzik ve bir kasa şampanyaya satın alınabilecek ünlülere para döktü. O zamandan 
beri Devlin satılığa çıkmış bütün kulüpleri satın alıyor. Şu anda yarım düzine pub'ı, 
mutfağından çok müşterileriyle ünlü birkaç lokantası ve şehir merkezinde dört 
kulübü var.
    Garibaldi en sonuncusuydu. Bina eskiden bir depoydu Kanalın kenarında, 
Deansgate İstasyonu’nu sokak seviyesinden yükseğe çıkaran demiryolu köprülerinin 
tam karşısındaydı Devlin burayı satın aldığında kulübün içinde hemen hiçbir şey 
yoktu. Devlin, ilham perisi olarak Beaubourg'u seçen bir dekoratör tuttu. Büyük, çok 
renkli drenaj boruları binanın her tarafından kıvnla kıvrıla geçiyor, yangın çıkışları 
gibi demir parmaklıklar ve yürüme yolları, dansçılarla içki içenlerin üzerinde 
yükseliyordu. Post-modernizmin hoşlukları.
    Tanımlanamaz, tekdüze dans müziğiyle titreşen basamakları tırmandım. İkinci 
katta ayağımın altında bir asma kat gibi sallanır görünen bir galeriye geçtim. Saat 
henüz erken olduğu için şişeden bira içen fazla insan yoktu. Galerinin karşı tarafında 
dans pistinden üç metre kadar yüksekte yapılmış kare bir yapı vardı. Bir köprü 
üzerindeki portkabine benziyordu. Dennis'e göre burası, menajer ve resmi olarak 
Garibaldi'nin müdür yardımcısı olan Denzel Williams'ın "büro"suydu.
    Kapıyı çalmakta bir yarar görmediğim için başımı kapıdan içeri soktum. Bir çift 
kırmızı deri kanepe ve duvara dayanmış siyah, külüstür bir yemek masasıyla metal 
iskemleler bulunan bir iç odaya bakıyordum. Duvarlar konser afişleriyle kaplıydı 
Karşı duvarda bir kapı daha vardı. Kapıyı arkamdan kapattığım an gürültü düzeyi 
yeterince azaldı, ben de iç kapıyı vurmaya karar verdim.
    "Kim o?" diyen bir ses duydum.
    Kapıyı iterek açtım. Müzik düzeyi daha da azaldı, ısı da tabii, bunun nedeni yan 
duvarda homurdanan klimaydı. Ucuz tahta masanın arkasında oturan adam bana 
büyük bir ilgi göstermeden baktı. "Kimsin?" diye sordu. Güçlü Gal aksanı çok 
belirgindi. Bana ırkçı diyebilirsiniz ama Galler konusunda halkın düzensiz fiiller 



teorisini hemen hatırlarım. Bu örnekte bu teori şöyledir: "Seçeneklerimi gözden 
geçirdim, sen önyargılısın, o tam bir bağnaz." Gözden geçirilen seçeneklerimde 
Galliler, insanların mutluluğuna katkıları defter-i kebirin negatif tarafında olan bir 
avuç neşesiz, klan gibi yaşayan insandır.
    Ona baktığım anda Denzel Williams'ın hemşehrilerine karşı düşüncelerimi iyi 
karşılamayacağını hissettim. Denzel otuz beş yaşlarındaydı, dar yüzündeki derin 
çizgiler gülmekten kaynaklanmıyordu. Kıvırcık kahverengi saçları alnında savaşı 
kaybetmişti, yüzüne olabildiğince yaydığı bıyığı cümleler arasında adice bükülen 
ince dudaklarını gizleyemiyordu. Masasına bakan gıcırtılı iskemlelerden birine 
oturmadan önce ona cevap vermeyince, "Seni tanıyor muyum?" diye sordu.
    "Ben Dennis O'Brien'ın arkadaşıyım" dedim. "Seninle konuşmamı önerdi."
    Denzel homurdandı. "Şu an bunu herkes söyleyebilir."
    "İçerde olduğu ve doğrulatmak kolay olmayacağı için mi bunu söylüyorsun? 
Haklısın. O halde ya Dennis'in samimi bir arkadaşıyım ya da doğru isim söyleyecek 
kadar bilgiye sahip bir sahtekârım. Seçimi sen yap."
    Denzel bana tereddütle baktı, seçeneklerini gözden geçirirken gri gözleri kısıldı. 
Doğruyu söylüyorsam ve o da beni kapı dışarı ederse, Dennis dışarıya çıktığı zaman 
Williams birkaç hafta boyunca kamışla yemek yiyor olabilirdi. Olasılıkları gözden 
geçirdikten sonra sonunda "Peki ne istiyorsun? Bir grubun Şarkıcısıysan on yıl geç 
geldiğini söyleyebilirim."
    Zaten kötü bir hafta geçirmiştim. Beni gerçekten sinirlendiren bir şey varsa o da 
saygısız davranışlardır. Kırık dökük odada çevreme bakındım. Denzel'in keten 
takımına harcadığı para herhalde büro mobilyalarının üç kez yenilenmesine yeterdi.
    Değerli gibi görünen tek şey, Williams'a doğru duran büyük bir tropikal balık 
akvaryumuydu. Ayağa kalkıp cebimdeki çok amaçlı bıçağa dokundum. Denzel'den 
uzaklaşıp kapıya doğru gidermiş gibi yaparken büyük çakıyı açtım, yana çekildim ve 
akvaryumun elektriğini sağlayan kabloyu tuttum. Isıtıcı ve oksijen olmadan balık 
uzun süre yaşayamazdı. Yere düşerlerse ömürleri daha da kısa olurdu.
    Denzel'e doğru dönüp en pis sırıtmamla baktım. "Bir yanlış hareket ve balık ölür" 
diye hırladım. Feci filmin her anına bayılıyordum. Adamın elinin masanın yan 
tarafına doğru hareket ettiğini görünce daha da pis sırıttım. "Devam et, punk" dedim. 
"Sıkıysan imdat düğmesine bas."

16

Balıklara zarar veremezdim. Ben bunu biliyordum ama Denzel Williams bilmiyordu. 
Koltuğundan kalkmaya çalışırken, "Aman sakın ha!" diye bağırdı.
    "Otur ve sakinleş" diye homurdandım. "Yalnızca birkaç soru sormak istiyordum 
ama sen illa ukalalık yapmak zorundasın, değil mi?"
    Denzel iskemlesine çökerek bana dudak büktü. "Sen de kimsin? Seni buraya kim 
gönderdi?"
    "Kimse göndermedi. Kimse beni hiçbir zaman hiçbir yere göndermez" dedim. 
Orospu çocuğuyla oyun oynarken eğlenmeye başlamıştım. En son ne zaman bu 
kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Ama yalan söylemenin bir yararı olmazdı. Daha 



sonra yeterince ilgilenirse kolayca kim olduğumu bulabilirdi. "Adım Brannigan. Kate 
Brannigan. Özel detektifim."
    Sarsılmış göründü ama kıpırdamadı. "Burada ne göreceğini sanıyorsun?" diye 
dudak büktü.
    Başımı hayrete düşmüş bir ifadeyle iki yana salladım. "Dennis'in senin konuşmaya 
değer olduğunu söylediğine inanamıyorum. Daha iyi tavırlı polislerle tanışmıştım."
    Williams'i bana kimin tavsiye ettiğinin hatırlatılması harikalar yarattı. Denzel aksi 
tavırlarından vazgeçip, "Tamam, tamam, sorularını sor ama fazla uzatma. Birazdan 
bazı insanlar gelecek, anlıyor musun?" dedi.
    Çok iyi anlıyordum. Balığı tehdit etmek Williams'i hareketsiz tutabilirdi ama 
arkadaşlarında hiç işe yaramayacaktı. Elinde çok amaçlı bir bıçak tutan bir cüce 
tarafından rehin alınmıştı. Bu durumda, başkalarının önünde aşağılanmaktan hiç 
hoşlanmayacaktı. Devam ettim, "Korsan afişler" dedim. Müşterimin bazı sorunları 
var. Biri kesinlikle aşırıya kaçıyor.
    Bunun kişisel bir kan davası mı, yoksa bu alandaki herkesin de aynı acıyı 
hissediyor olduğunu öğrenmek istiyorum."
    "Peki müşterin kim?"
    "Hayal gücünü çalıştır, Denzel. Yalnızca basit bir evet ya da hayır. Senin 
posterlerinin üzerine kâğıt yapıştıran oldu mu? Konserlerini berbat edenler oldu mu? 
Gruplarının konserlerini dağıtan oldu mu?"
    "Olmuşsa ne olacak?" diye sordu.
    "Olmuşsa Denzel, şanslısın, çünkü tek bir kuruş harcamadan yaptığım işin yararını 
sen de göreceksin. Müşterimin benzin deposuna kimin şeker döktüğünü öğrenmek 
ve onları durdurmak istiyorum. Şimdi ben yemekte sushi yemeye karar vermeden 
önce benimle anlaşacak mısın? Başına böyle bir iş geldi mi?"
    Denzel homurdanarak, "Bir-iki kez oldu" diye itiraf etti. "Nasıl yani?"
    Omuzlarını silkti. "Evet, bazı posterlerimin üzeri kapatıldı." Derin bir soluk aldı. 
Belli ki konuşmaya başladığı için çok şey anlatmaya karar vermişti. Her şeyi 
anlatmaya karar vermiş görünüyordu. "Şehir dışındaki gruplar için her zaman yeni 
afişler yapılır, yani burada işlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyen bir yabancı 
olduğundan eminim. Biletlerle ilgili bir-iki sorunumuz da oldu. Konserlerimiz için 
bilet satan ajanslardan bazılarına telefon edilerek biletlerin hepsinin satıldığı, başka 
bilet satmamaları söylendi. Hatta bana telefon ederek konserin iptal edildiğini 
söyleyen aptallar bile çıktı. Kent dışından biri olduğunu sanıyorum. Kimse bana 
böyle bir şey yapmaya cesaret edemez." Ses tonu, şehirdeki yeni birini ele geçirdiği 
zaman adamın anasından doğduğuna pişman olacağını şüpheye yer bırakmaz 
biçimde ortaya koyuyordu.
    "Tam olarak nerede?"
    Denzel bir sürü ad ve adres söyledi. Daha sonra hatırlayabileceğimi umdum, 
çünkü not almak için elim serbest değildi. "Arkasında kimin olduğuna dair bir fikrin 
var mı?" diye sordum.
    "Bir fikrim olsaydı sence hâlâ sokaklarda olabilir miydi?"
    Alaycı ifadesini duymazdan gelerek ısrar ettim. "Bu tür sorunlar yaşayan bildiğin 
başka insanlar var mı?"



    "Kimse böyle bir şeyle övünmez. Ama bildiğim kadarıyla Sean Costigan benden de 
kötü şeyler yaşadı. Crumpsall'ın şirketi yaşadı, Parrot Finnegan da. Hatta Joey di 
Salvo da."
    "Collar di Salvo'nun oğlu mu?" diye sordum şaşırarak. Bölgedeki mafya ailesinin 
afiş işine girdiğini bilmiyordum. Onlara toslayan kişi başına bela alırdı.
    "Doğru."
    "Bu çok ciddi."
    Williams, "Burada savaştan söz ediyoruz" dedi. Abartmıyordu. Di Salvo'ları meşru 
gelir kaynakları olarak gördüğü yerlerden yoksun bırakanların sonsuza kadar sessiz 
kalma gibi bir kadersizlikleri vardı.
    "Peki hepinizin kıçınızın üstünde oturacağınızı mı düşünüyorlar? Yeni ekip 
herkesin geri çekilmesini nasıl bekleyebilir?"
    Williams omuzlarını silkti. "Kim bilir? Ama bizden yana tavır alan bazı çocuklar 
biraz kıpırdanmaya başladılar, anlıyor musun? Bize iş yapmamız için para ödüyorlar 
ve güzel afişleri asıldığı gece yok olunca pek de mutlu olmuyorlar. Büyük 
menajerlerden bazıları da homurdanmaya başladı. Bu işi durdurmak isteyen bir tek 
sen değilsin."
    Daha fazla şey sorma fırsatı bulamadan iç odaya açılan dış kapının açılıp 
kapandığını duydum. Elektrik kablosunu bırakıp büro kapısını açtım. Hafif siklet 
boksörler gibi duran üç gencin yanlarından hızla geçerken Williams'ın "Onu 
durdurun!" diye bağırdığını duydum.
    Adamların beyinleri bacaklarıyla bağlantı kuramadan kapıdan çıkmış ve hızla 
galeriye geçmiştim. Parmaklıklara dayanarak aşağıdaki dansçılara bakan vücutları 
iterek geçtim. Merdivene atılıp olanca hızımla ilerlerken arkamdaki gökgürültüsü 
gibi ayak seslerini içimde hissediyordum.
    Üstünlük bendeydi. Merdiven ve sahanlıkta duran insanların arasından geçecek 
kadar ufak tefektim. Arkamdakiler ise meraklı insanları itip geçmek zorundaydı. Alt 
katta merdiven döndüğü için arkamdakiler beni göremiyordu. Dans pistinde 
ceketimi çıkarıp dansçıların arasına karıştım. Tam ortalarına girerek onlar gibi dans 
etmeye başladım ve aralarından geçtim Arkamdan gelen üç adamı hiç 
göremiyordum. Onlar da beni göremiyordu demek ki. Böyle kalmasını da 
istiyordum.
    
Geriye bir tek tavuk kanadı kalmıştı. Kalbim evet, beynim hayır diyordu. Diş 
bilemezse Richard'ın yardımını almak çok daha kolay olurdu. "Bu senin" diyerek 
alüminyum tabağı ona doğru ittim. Richard asla sahte kibarlık göstermezdi. "Ay, 
olmaz, kesinlikle yiyemem" türü cümleler falan kurmadı. Midemi baharatlı 
vermicelli ile doldurup susamla kızartılmış bir yengeç ezmesi ve Szechuan karides 
yedim. Öylesine söz edermiş gibi, "Daha önce Garibaldi'ye gittim" dedim.
    Richard'ın dişleri kabuk sıyırma işini bıraktı. Kulaklarına inanamazmış gibi, 
"Eğlenmek için mi?" diye sordu.
    "Sen ne düşünürdün?"
    Sırıtarak, "Hayır" dedi.
    "Haklı olurdun. Denzel Williams'i tanıyor musun?"
    Richard tavuk kanadına geri dönerek başını sallarken gürültüyle eti emdi. 
Sonunda, "Sansar'ı tanıyorum" dedi. "Her tür anlaşmadan kendini sıyırma 



yeteneğinden dolayı ona böyle derler. Onu ne kadar sıkı bağladığını sanırsan san 
önemli değil. Avukatın istediği kadar uğraşsın önemli değil. Sansar Williams isterse 
işin içinden sıyrılır."
    "Kendisine bağlı gruplar için işini iyi yapıyor mu?"
    Richard yemeğini yerken omuz silkti. "Fazla şikâyet duymadım. Devlin'le bir 
anlaşması var gibi görünüyor, adamın bütün konserleri için afiş işini o yapıyor, 
ayrıca bir bilet ajansı da var. Geçen yıl ufak bir matbaa aldı, şimdi bütün posterlerini 
kendisi basıyor, ayrıca başka işler de yapıyor. Tişörtler, posterler, programlar, el 
ilanları. Elbette gruplara da menajerlik yapıyor. Ciddi oyunculardan biridir."
    "Dan ve oğlanların yaşadıklarının aynısını yaşamış."
    Richard şaşırmış görünüyordu. "Sansar mı yaşamış? Öyleyse çok ciddi bir adamla 
karşı karşıyayız. Devlin'in kasları işin içindeyken Sansar'ın bir sokak serserisine 
yenilmesini anlayamıyorum."
    "Ben de böyle düşünmüştüm. Bu işin arkasında kimin olduğunu bulmam gerek ve 
Denzel Williams'ın bildiğini sanmıyorum. Ama birileri biliyor olmalı." Hem yer hem 
konuştuklarımızı sindirirken kısa bir sessizlik oldu. "Yardımına ihtiyacım var, 
Richard" dedim.
    Richard yemeyi bıraktı. Gerçekten de bana bakmak ve söylediğimi düşünmek için 
yemeyi bıraktı. Richard'la ilk çıkmaya başladığımda, bazı hareketlerin acıyla 
sonuçlandığını öğrenen deney fareleri gibi ikimiz de endişeliydik. Nasılsa eşitlik 
hissettiğimiz bir ilişki kurmayı başardık. Birbirimize özgürlük tanıyoruz, 
birbirimizin önemli olduğunu düşündüğü şeyleri yapmasını engellemiyoruz. Daha 
iyisini bildiğimizi hissettiğimiz zaman öbürünün hayatına müdahale etmemek 
gerçekten de güç oluyor ama çoğunlukla başarıyoruz. Ama bir yıl kadar önce onu 
hapisten çıkarmak için her çareye başvurmak zorunda kaldım. Richard bana, benim 
becerilerim ve ilişkilerime güvenmekten başka yolu kalmamış, eli kolu bağlı bir 
insandı. Ondan sonra ilişkimiz dengesizleşti. Richard'ın aramızdaki ilişkiyi 
dengeleme girişimi neredeyse ilişkimizin bitmesine ve benim başkasının kollarına 
atılmama neden oluyordu. Belki skoru eşitlemesi ve ilk adımı atması için gerçek bir 
fırsat yakalamıştım sonunda. "Senin için ne yapabileceğimi düşünüyorsun?" diye 
sordu Richard. Sesinde hiç açık yoktu.
    "Bu kentteki rock dünyasından olan herkesi tanıyorsun. Bunların yarısı sana 
borçlu. Birkaç kişiyi ara ve ipleri kimi tuttuğuna dair bir ipucu yakala."
    Richard omuzlarını silkip tekrar yemeye koyuldu. "Sansar bilmiyorsa ben hiç 
bilemem. O kentteki en iyi haber kaynaklarına sahiptir."
    "Senden daha iyi olduğuna inanmam mümkün değil" dedim samimiyetle. "Kaldı 
ki Devlin ve Sansar zor günler geçirdiği için uykusuz kalmayacak insanlar olmalı. Bu 
onların ağzını saf Schadenfreude gibi açabilir."
    Richard, "Ya da korkudan ağızları açılır" dedi.
    "Ya da korkudan. Ama seninle 'kayıt dışı' konuşma yapmaktan korkmaları 
gerekmez. Sana düşündüğün kadar güveniyorlarsa daha önce hiç şikâyet etmeden 
bilgi vermiş olmalılar. Yani onların başını Sansar ya da Delvin'le derde 
sokmayacağını bilirler."
    Richard bir elini çenesinde gezdirdi, bir günlük sakalını ovuşturmasından çıkan 
belli belirsiz sesi duydum. Normal olarak bunu karşı çıkılmaz derecede erotik 
bulurum ama bu kez hiç etkilemedi. Bu konuşmanın altında çok fazla şey vardı.



    "Elbette daha önce de onlara arka çıkmıştım. Ama daha önce hiç böyle sorular 
sormamıştım. Kimin kiminle anlaşma yaptığına dair en son dedikoduları öğrenmek 
gibi değil bu. Böyle bir şeye burun sokmak senin işin, benim değil. Korsan afişlerle 
ilgili bilgi aradığım söylentisini yayarsam, sen pisliği temizlediğinde parmakla 
gösterilen kişi ben olurum. İnsanların güvenini korumak zorundayım, yoksa yalnızca 
bana anlatılan hikâyeler duyamam ve hikâyeler duyamazsam da karnımı 
doyuramam."
    "Herhalde ilişkileri sağlam tutmayı hiç bilmediğimi sanıyorsun. Bak, şimdiye 
kadar ortaya çıkardıklarıma dayanarak kazaya uğrayan insanlar ve yerler listesi 
çıkardım. Listede bu işin arkasında kimin olduğunu söyleyecek kadar sana güvenen 
biri vardır mutlaka." Kâğıdı cebimden çıkarıp açtım ve masanın üstüne yaydım. 
Aramızda öyle bir gerginlik vardı ki, dışarıda bir otomobil geri tepse ikimiz de 
soluğu masanın altında alırdık.
    Richard listeyi benden almadan okudu. Yemek çubuğuyla bir ismin üzerine 
vurdu. "Manassas. Buranın müdürünü yıllardır tanırım. İkimiz de buraya gelmeden 
önce Londra'da birlikte çalışmıştık. Evet, onunla konuşabilirim. Onu sırtından 
bıçaklamayacağımı bilir." Derin bir soluk alarak hafif bir iç çekişle bıraktı. "Tamam, 
Brannigan, onunla yarın konuşacağım."
    "Ben de seninle geleceğim."
    Richard dudak büktü. "Bana güvenmiyor musun? Yanımda biri varsa bana 
açılmaz, bunu biliyorsun."
    "Tabii ki sana güveniyorum. Ama söyleyeceklerini bizzat duymaya ihtiyacım var. 
Dediğin gibi bunlar benim tarzımda sorular, senin değil. İstersen bana bir bimbo gibi 
davran ama beni de yanında götürmek zorundasın."
    Richard bana uzun uzun baktı, sonra ciddiyetle başını salladı. "Tamam. Yardım 
etmekten mutluluk duyacağım." Sırıtınca aramızdaki gerginlik öyle bir anda yok 
oluverdi ki, birkaç dakika önce bu kadar gergin olduğumuza inanmak zordu.
    "Teşekkür ederim." Kâsemle çubuklarımı bir kenara bırakıp öne doğru eğilerek 
onu öptüm, elim kasıklarını okşuyordu. Görülmemiş şey, aynı Çin yemeğinde 
Richard ikinci kez yemeğe olan ilgisini yitirdi. Bu kez daha da uzun süre.
    
Biraz sonra, kanepeden kalkamayacak kadar rahat yatıyorduk. Soğuk almamak için 
terli bedenlerimizin üstüne battaniyeyi Çektim. Başım Richard'ın güçlü omzuyla 
çenesi arasında, ona Don'u işe alma ve yeterince mahkeme tebligatı bulma kararımı 
anlattım. Charlie'nin Meleği konusuna hiç değinmedim. Yaşadığımız an bunun için 
fazla tatlıydı, kaldı ki bir günde bir zafer benim için yeterliydi.
    Richard şüpheyle, "Bu yeterli olacak mı?" diye sordu.
    "Hayır" dedim. Bu kadar güçlü bir biçimde gerçekçi olmak istiyorum bazen. Kör 
iyimserliğin harika olacağı oluyor.
    Sorusunda hiçbir saldırganlık olmadığını göstermek için sırtımı okşayarak, "Peki 
ne yapacaksın?" diye sordu.
    "Henüz emin değilim" diye itiraf ettim. "Don'u işe almak yalnızca bir başlangıç 
noktası. Asıl endişem Bill giderse bilgisayar güvenlik işinin büyük kısmını 
kaybetmemiz. Bill, bilgisayar güvenliği alanında büyük bir isim olmak için büyük 
oğlanlarla oyun oynayarak çok zaman ve enerji harcadı. Şimdi, sistemini güvenli 
hale getirmek ya da gizli bilgilerinizi ya da paranızı bilgisayar aracılığıyla çalanları 



bulmak için Mortensen ve Brannigan da gerçekten büyük şirketlerle yan yana" 
dedim gururla.
    "Bu da Bill'in adına bağlı, öyle mi?" Richard sırtımı sıvazlamaya devam ediyordu.
    "Bill'in iş yaptığı birçok insan Brannigan'ın kim olduğunu bile bilmez. Hepsi de 
maçoluğa gönülden inanırlar. Bir kadının ROM'la RAM'i birbirinden ayırt 
edebildiğine inanan türden erkekler değil yani."
    Richard, "Manchester'daki en güzel bacaklı çekici kızıl kadın dışında" diyerek 
yorumunun doğruluğunu görmek için serbest eliyle beni döndürdü.
    Dokunuşunun yarattığı uyanışı fark etmezden gelmeye çalışarak, "Yani sorun iki 
yönlü" diye devam ettim. "Birincisi, güvenilirliğim yok. ikincisi, vahşice dürüst 
olmam gerekirse..."
    Richard alaycı bir homurtuyla, "Vahşi ol, vahşi ol" diyerek sözümü kesti.
    Üzerimde dolaşan parmaklarından kaçarak ciddi bir sesle, "...uzmanlığım da yok" 
dedim.
    Kendisinden kaçılmasını kabul etmeyen Richard, "Öğrenilirsin" diye mırıldandı. 
"Sen çok çabuk öğrenen bir insansın."
    "Ancak desteklendiğim zaman" dedim kıvrılarak ondan kaçarken. "Yeteneklerimi 
geliştirmek için zaman verecek kadar heyecan duymuyorum. Sızıntıyı bulup tıkamak 
için günlerimi verecek sabrım yok."
    "Öyleyse tıkama. Don'la yaptığın işi yap. BİA."
    "BİA mı?"
    "Birini işe al."
    Alayla, "Kimi?" diye sordum. "Yetenekleri olan insanlar ağaçta yetişmiyor. Doğru 
düzgünlerse zaten onlara vereceğimden fazlasını kazanıyorlar. Karanlık sanal 
korsanlarsa, benim için doğru dürüst iş yapmak istemezler."
    "Bir hırsızı yakalamak için başka bir hırsızı işe koş, öyle demezler mi? Telecom'un 
Gizmo'ya 'Sevgili John' mektubu gönderdiğinden söz etmemiş miydin?"
    Onu öpebilirdim. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Richard’ın kışkırtılmaya 
ihtiyacı yoktu.
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Özel detektiflerin sloganı izcilerle aynı olmalıdır: "Hazır Olun Hırslı bir özel detektife 
bir sır aktarmak zorunda kalsaydım sanırım bu olurdu. Aklımda bununla, 
limonluğumun kendi tarafın da kahvaltıya, Sarah Blackstone'un vaka notlarının 
basılı halini alarak oturdum. Cinayet nedeni olan eski bir iş arkadaş düşüncesine 
daha yakından bakmam gerekiyordu. Onları laboratuvar önlüklerinin yakalarından 
yakalayacak, duvara fırlatacak ve anatomilerinin değerli kısımlarına kıskaç hareketi 
uygulayacaksam doğru soruları soracağımdan emin olmak istiyordum. St. Mary'nin 
harika çocuğundan aldığım bilgilerle silahlanmış olarak bu kez okuduklarımdan çok 
daha fazla anlam çıkarabilirdim. Ve bu ensemdeki kılların dikilmesine neden olan bir 
anlamdı. Önümde gördüklerimi yanlış yorumlamadığımdan emin olmak için 
sayfaları tekrar taradım. Ama yanlış falan yoktu. Daha önce Sarah Blackstone 
cinayetinin nedeninden yoksunsam da şimdi önümde bir sürü neden vardı.



    Kadınlar, hastalarının hakkını yiyenlerin yalnızca yeterince kibirli, küstah ve 
duyarsız olan erkek doktorlar olduğunu sanır. Yanlış. Eğitim sırasında bu çekici 
özelliklere aşırı maruz kalmak belli ki birçok kadını da etkilemiş. Dr. Blackstone 
kendisine danışan kadınlara karşı ne kadar hoş, destekleyici ve dürüst görünmüş 
olsa da öyle görünüyor ki, hastadan çok deneylerinin öznesi olarak görmüştü onları. 
Notlarından açık seçik gelen mesaj buydu.
    Kadınların daha önce hiç yaşama şansı bulamadıkları mucizeler yaratarak yeni bir 
alanda başarılı olması onun için yeterli değildi, Sarah farklı bir ölümsüzlük istiyordu. 
Notlarına göre bu ölümsüzlüğe ulaşmak için bir tür Rus ruleti oynuyordu. Öbür 
kadınları tedavi ederken kendi yumurtalarını da araya katıyordu. Notlarda hepsi 
vardı. Meslektaşlarından birini yumurtaları toplatması için ikna etmişti, Sarah kısır 
kadınlara kendi yumurtalarını bağışlayacaktı karşılığında. Yaptığım araştırmalardan, 
aynı anda yarım düzine yumurta üretmek için verilen doğurganlık ilaçlarıyla kendi 
yumurtalarını yılda ancak iki-üç kez alabileceğini öğrenmiştim şimdi. Bu da 
yeterliydi. Yalnızca kendi yumurtalarını kullanamasa da, çiftlerinkilerin arasına 
kendi yumurtalarını katıyordu. Her çift için dört ya da beş embriyo üretiyor, üçünü 
rahme yerleştiriyordu. Başarıyla hamile bıraktığı her kadın için bebeğin annesiyle 
sevgilisinin çocuğu olmama olasılığı dört ya da beşte birdi. Çocuk tam tersine 
anneyle Sarah Blackstone'un genetik bir karışımı olabilirdi. Ve Chris de hamileydi.
    Bir kâbustu bu, müşterimle kesinlikle paylaşamayacağım bir kâbus. En iyi 
arkadaşıma söyleyemezsem başka kimseye de söyleyemezdim. Richard'a kesinlikle 
söyleyemezdim. Yolumuzdaki en son kayadan sonra onun duymaya ihtiyaç 
duyduğu en son şey testosteronsuz bir gelecekti. Ama beni asıl endişelendiren 
bunun Chris'in hamileliği üzerindeki sonuçları değildi. Gen havuzu içindeki uzun 
dönemli tehlikeleriydi. Alexis'ten öğrendiklerime göre, Manchester'daki lezbiyen 
annelerin büyük kısmı çok açık nedenler yüzünden yakın sosyal grup halinde 
yaşıyorlardı. Çocukları birlikte oynuyordu, birlikte büyüyorlardı. Çocuklar yetişkin 
oldukları zaman, iki kadının birlikte bebek yapması büyük bir olasılıkla alışılagelmiş 
bir olay olacaktı. Ya bu kızlardan ikisi birbirine âşık olur, bebek yapmaya karar verir 
de her ikisi de Sarah Blackstone'un yumurtalarından geldikleri için üvey kardeş 
olursa ne olacaktı? Ya genetik testlerde bunu keşfedeceklerdi ya da daha da kötüsü 
aynı ailenin birleşmesi döngüsünü başlatacaklardı ve bunun sonuçları bırakın ana 
rahmine düşmeyi, henüz hayali bile kurulmamış çocukların geleceğini karartacaktı. 
Korkunç bir düşünceydi bu. Ama ufukta böyle bir olasılığın olması beni şaşırtmadı. 
Toplum, insanların hayallerini ancak yasa dışına çıkarlarsa gerçekleştirebileceği 
biçimde oluşturmuşsa, zincirleme reaksiyonu kontrol etme fırsatını otomatik olarak 
kaybeder.
    Aynı zamanda ortaya çıkarması zor olmayan bir deney de. Her ikisine de hiç 
benzemeyen ama doktoruyla çarpıcı bir benzerlik taşıyan bir çocuğa kim baksa 
herhalde şüphe duyardı. Bugünlerde özel DNA testi yaptırmak zor değil ve beş yüz 
sterline yapılabiliyor, IVF tedavisi ve çocuk sahibi olmanın maliyetiyle 
kıyaslandığında özel olarak pahalı değil yani. Birkaç hafta sonra çift yanıtı alırdı. 
Annenin sevgilisi biyolojik ebeveyn değilse, öbür yumurtanın işlemle en çok 
ilgilenen kişiden gelebileceğini düşünmek için Mastermind'da çok başarılı olmaya 
gerek yoktu.



    Ne kadar çok şey bulursam, rastgele bir hırsızın işlediği cinayet olasılığı o kadar 
düşük geliyordu bana. Leeds'deki meslektaşlarını şimdilik unutabilirdim. Yarın 
onlar gene yerlerinde olurlar. Şu an kendi kapımda bir katil olup olmadığını 
öğrenmeye ihtiyacım vardı.
    
Lesley Hilton, Sarah Blackstone'un ilk deney annesiydi. Dosyaya göre Saddleworth 
tepelerinin kenarında sevgilisiyle birlikte oturuyordu. Burada Oldham'ın kırmızı 
tuğla teraslı yamaçları, sırtlarını çalışanlara yaslayarak palazlanan Viktorya dönemi 
zenginleri tarafından yapılan Yorkshire taş villalara bırakır yerini. Bana en yakın 
adresten uzaktaydı ama Lesley'nin kızı Coriander şimdi on sekiz aylık falan 
olmalıydı ve Blackstone'un bebeğiyse bu belli olurdu. Başlamak için diğerleri kadar 
iyi ve çoğundan daha da iyi bir yerdi.
    Ev, benim yapması için bahçıvana zevkle para ödediğim işi koyunların yaptığı dik 
tarlanın eteğine kurulmuş üçlü küçük evler grubundan biriydi. Arka kapıda vahşi 
hayvan sürüsü olacağına koyunu tercih ederim doğrusu. Taşların orijinal sarımsı 
kahverengi rengi bir yüzyıldan fazladır biriken kirle kararmıştı. Temiz kır havası 
buraya kadar işte. Eski tip zilin sarkacını çektim ve alçak bir tıngırtı duydum.
    Kapıyı açan kadın balıkçı giysileri, bol bir pamuklu pantolon ve yumuşak deri 
sandalet giymiş bir sosyal hizmet uzmana benziyordu. Kısa boylu ve tıknazdı, koyu 
sarı saçları üstten kat kat kesilmişti. Büyükanne gözlüğünün arkasından bana hakti, 
tombul yüzü tereddütle gülümsedi. "Buyrun" dedi.
    Oldham Yolu boyunca doğru dürüst bir hikâye üzerinde çalışmıştım. Bulduğum 
hikâye hayli zayıftı ama başka çarem yoktu. "Bana birkaç dakikanızı ayırabilir 
misiniz acaba?" diye başladım söze. "Bu konuyu kapı ağzında konuşmak kolay değil 
ama Dr. Sarah Blackstone'la ilgili."
    Ya Lesley Hilton bu adı daha önce hiç duymamıştı ya da Redgraves ailesinden 
daha iyi rol yapma yeteneği vardı. Boş boş bakıp kaşlarını çattı. "Doğru eve 
geldiğinizden emin misiniz?"
    "Siz Lesley Hilton musunuz?"
    Kadın başını salladı ve sanki biz konuşurken içerdeki yeni yürümeye başlayan 
çocuğunun bir ihtimal televizyonu parçalamasını dinleyen bir annenin klasik 
pozuyla başını yana yatırdı.
    "Sanırım Dr. Blackstone'u Dr. Helen Maitland olarak tanıyordunuz" dedim.
    Bu kez söylediğim ad bir tepki aldı. Kadının elmacık kemikleri kızardı, isteksizce 
geri çekildi, kapı kapanmaya başladı. "Gitseniz iyi olur herhalde" dedi.
    "Size ya da Coriander'e karşı bir tehlike oluşturmuyorum. Devletten gelmiyorum, 
yemin ederim" diye yalvararak üzerinde "Kate Brannigan, Özel Danışman" ve büro 
adresiyle telefon yazılı bir kart çıkardım. Kartı kadına verdim. "Bakın, konuşmamız 
önemli. Dr. Blackstone ya da Dr. Maitland, hangi adı tercih ederseniz, öldü, ben de..."
    Kapı kapandı, Lessey Hilton'un yüzündeki panik ifadesi kapının ardında kaldı. 
Beceriksizliğime küfrederek otomobilime geri döndüm. Hiç değilse Dr. Helen 
Maitland'm gerçekten Sarah Blackstone olduğunu bilen biri değildi. Bu konuda her 
türlü bahse vardım. Lesley bunu bilmiyorsa onu öldürme şansı da yüksek olmazdı.
    
İlk doğumlardan birini yapan Jude Webster'la işler daha iyi gitti. Dosyalara göre 
Webster hamile kaldığında halkla ilişkiler alanında serbest metin yazarlığı 



yapıyordu. Masanın üzerinde bebek bezlerinin yanında parlayan ekrana bakılırsa 
hâlâ bu yolla para kazanmaya çalışıyordu. Gür kestane rengi saçları vardı göz 
çevresindeki kırışıklıklar düşünüldüğünde saçların boya olma şansı yüksekti. Küçük 
Leonie bakıcıda olmasına rağmen Jude'un ceketindeki düğmeler aceleyle yanlış 
iliklenmişti ama buna işaret etmemin gereksiz olduğunu düşündüm.
    Sarah Blackstone'un gerçek kimliği ve ölümüyle ilgili haber beni eşikten içeri 
sokmuştu. Kartvizite bile ihtiyacım kalmamıştı.. Belki de Jude kötü haberi vermek 
için gelen bir lezbiyen anne olduğumu sanmıştı. Haftalardır içtiğim en iyi çayı ikram 
ederek, "Üzgünüm" dedi. "Dr. Maitland... yani Dr. Blackstone ile bağlantınızı 
anlayamadım."
    Meryem'in Yahya'ya İsa'nın Tanrı'nın çocuğu olduğunu anlattığından beri en olası 
hikâye zamanı. "Bildiğiniz gibi" diye başladım, "Sarah alanında gerçek bir öncüydü. 
Onun ölümünün çalışmasının sonu anlamına gelmediğini düşünen kadınları temsil 
ediyorum. Sizin adımlarınızı takip edenlerin başvurabilecekleri bir tür vaka kitabı 
oluşturmaya çalışıyoruz. Ama onun vaka notlarından daha fazlasına ihtiyacımız var. 
Bu lezbiyen tarihinin önemli bir parçası. Yolu açan kadınların deneyimleri 
kaybolmamalı."
    Jude sempatiyle başını sallıyordu. Her şeyi onayladı. Sarah Blackstone adını ilk 
söylediğimde boş boş bakmış olması ne yazık. Heyecanla, "Çok haklısınız" dedi. 
"Kitaplar erkekler için yazıldığında o kadar çok kadının başarı ve katkıları güme 
gidiyor ki. Tarihimize sahip çıkmamız yaşamsal önem taşıyor. Ama..."
    Araya girdim. "Biliyorum, gizlilik konusunda endişeleniyorsunuz. Baştan 
söyleyeyim, nedenini kesinlikle anlıyorum. Bu cihette müşterilerimin istediği en son 
şey insanların özel hayatlarının açığa çıkması, özellikle de bu tür koşullarda. Bu 
durum kimseye hizmet etmez. Ama bitmiş kitapta çocukların annelerinin kimliğine 
ilişkin hiçbir bilgi yer almayacak."
    Bir süre daha gizlilik üzerine dans ettikten sonra Jude teslim oldu. Büyükannem 
Brannigan her zaman dürüst bir yüzüm olduğunu söylerdi. Bunun şeytani yüzümü 
telafi ettiğini de eklerdi. Bir saat içinde Jude, sevgilisi Sue ile birlikte Dr. Blackstone'la 
yaptıkları görüşmelerle ilgili her şeyi anlatmıştı. Tamamen zaman kaybıydı. Fotoğraf 
albümlerine iki dakika bakmak bile çocuğun sağ gözünün üstündeki aksi yönde 
çıkan saç tutamına kadar Sue'nun kopyası olduğunu ortaya çıkardı. Bu kez Sarah 
Blackstone atlamıştı.
    
Akşamüstüne doğru olasılık kanununun doktordan yana olduğunu biliyordum. 
Ama hep öyle değil midir? Bir cerraha tazminat davası açmaya çalışan birine sorun. 
Hiç değilse gördüğüm çocuklardan ikisi ölü doktora benziyor gibiydi. Ana-babaların 
fark etmemelerine şaşırdım. Sanırım insanlar çocuklarına bakınca hep görmek 
istediklerini görüyorlar. Yoksa şimdi olduğundan daha fazla boşanma olurdu.
    Saat beşe on kala bir yere daha baktıktan sonra pes etmeye karar verdim. Jan 
Parrish ile Mary Delaney, benim evden bir mil kadar ötede, bir zamanlar şehrin en 
şık belediye sitesi olan tuğla ikiz evlerden birinde oturuyorlardı. Tory'ler çalışan 
kimsenin hayır diyemeyeceği kadar cazip koşullarla ev sahibi olma imkânı 
sundukları zaman bu site bir domino hattı gibi yıkıldı. Şimdi konseye hâlâ kira 
ödeyen birini bulmak, Richard'ın buzdolabında yiyecek bulmaktan daha zor.



    Verandalar, otomobil yerleri ve yeni ön kapılar komşulara hiç aldırmadan 
uyumsuz bir biçimde yapılmıştı, her dışkı özel mülkiyetin bir göstergesiydi: Kendi 
direğine pisleyen bir köpek gibi. Jan ile Mary daha sınırlı olanlar arasındaydı, onların 
verandası sade kırmızı tuğla ve camdandı, aslında sonradan yapılmış değil de evin 
bir parçasıymış gibi duruyordu. Zili dinledim.
    Kapıyı açan kadının gür ve karmakarışık parlak kızıl saçları vardı. Kalçasından 
kurtulmaya çalışan küçük kız aynen onun kopyasıydı. Bilinen rutini tekrarladım. 
Doktorun gerçek kimliğini ifşa etme kısmına geldiğimde Jan Parrish şok oldu. 
"Aman Allahım" dedi soluksuz. "Aman Allahım."
    Bu cümleyle yüzüme kapanmayan kapıya ilk kez rastlıyordum. Üstelik Sarah 
Blackstone'un öldüğünü de daha söylememiştim. Onu nasıl yatıştıracağımı 
bilemeden, "Yapacak bir şey yok" dedim. "Korkarım doktor öldü. Doğrusunu 
söylemek gerekirse öldürüldü."
    Kadının çocuğu elinden düşüreceğini sandım. Çocuk annesinin vücudundan 
uzaklaşma fırsatının üstüne atlayarak tereddütle bana doğru atıldı. Çocuğun önüne 
geçtim, hokey kalecisi gibi bacaklarımı birleştirip dizlerimi büktüm ve kaçış yolunu 
kapattım. Jan çocuğun farkında bile değilmiş gibi tekrar kollarına aldı ve geri çekildi. 
"İçeriye girseniz iyi olacak" dedi.
    Oturma odası karmakarışıktı. Anneliği bir film süresinden daha uzun düşünmüş 
olsaydım bile bu oturma odası bir daha hayat boyu düşünmememe neden olurdu. 
Richard'ın dağınıklığı bunun yanında solda sıfır kalırdı. Üstelik bu kadın kayıtlara 
göre bir kütüphaneciydi. Endişe verici. Ütülenmemiş çamaşır yığınını bir kanepenin 
kenarına doğru iterek ucuna iğreti oturdum. Çok yakından bakmak istemediğim 
koltuğun ıslak yerinden dikkatle kaçındım. Jan çocuğu halının üstüne bırakıp üstüne 
bir havlu atılı yemek iskemlesine çöktü. Kafam karışmıştı, Jan Parrish'in doktorun 
gerçek kimliğine karşı aşırı tepkisini anlayamıyordum. Kafamdaki katil tepkisine 
uymuyordu. Jan Parrish'i bir katil olarak da görmüyordum. Bunu yapacak kadar 
organize görünmüyordu. Ama söylediklerimden dehşete düşmüş ve paniklemişti, 
bunun nedenini bulmam gerekiyordu. Zamanla oynayarak ona da lezbiyen tarihini 
yazmak hikayesini anlattım. Jan söylediklerime fazla dikkat etmedi. Sonra 
konuşmayı gerçek mecrasına sokmaya çalışarak, "Özür dilerim, öyle büyük bir şok 
oldu ki'" dedim.
    "Ne? Ha, evet, öldürülmesi. Evet, gerçekten de şok edici ama beni asıl etkileyen 
başka bir şey. Söylediği kişi olmaması. Aman Allahım, ben ne yaptım?"
    Ben de tam bunu merak ediyordum. Çok nazik olduğum için değil, çok temkinli 
olduğum için bunu söylemedim. "Yaptığınız her neyse doktorun ölümüyle bir ilgisi 
olmadığından eminim" dedim yatıştırıcı bir sesle.
    Jan bana başka bir gezegenden gelmişim gibi baktı. Şaşkınca kaşlarını çatarak, 
"Elbette ilgisi yok" dedi. "Ben onun gizli kimliğini mektupla ortaya çıkarmaktan söz 
ediyorum."
    Her sözcüğün anlamını biliyordum ama cümle bir bütün olarak kulaklarımdan 
beynime mesaj gönderemedi. "Anlayamadım..."
    Jan Parrish iki buçuk yaşındaki sarhoş bir çocuğun bile alay edeceği kadar aptalca 
bir şey yaptığı kafasına yeni dank etmiş gibi başını iki yana salladı. "Hepimiz 
bildiğiniz nedenlerden dolayı güvenlik yüzünden paranoyaklaşmıştık. Dr. Maitland 
her zaman bize bunun önemini vurgulardı. Bize asla onun klinik adresine 



yazmamamızı söylerdi, çünkü birinin mektubu yanlışlıkla açacağından korkuyordu. 
Tekrar bağlantı kurmamız gerekirse klinik aracılığıyla randevu almamız gerektiğini 
söyledi. Ama Siobhan'ın varlığından öyle mutluyduk ki ilk doğumgününde 
mutluluğumuzu Dr. Maitland'la paylaşmak istedik. Ben kütüphaneciyim, yarım gün 
çalışıyorum. Black'e baktım, Tıp Rehberi'ne yani. Rehbere göre Dr. Maitland 
Leeds'deki St. Hilda Hastanesi'nde çalışıyordu, böylece ona bir mektupla birlikte 
Siobhan'ın ikimizle çekilmiş resmini ve saçının bir tutamını gönderdik, yalnızca 
hatıra olsun diye. Ama şimdi bana onun Dr. Maitland olmadığını söylüyorsunuz. Bu 
demek ki, hepimizi korkunç bir riskin altına soktuk!" Sesi hıçkırıklarla yükseldi, 
gözyaşlarına boğulacağını sandım.
    "Bu ne zaman oldu?" diye sordum.
    "Üç ay kadar önce" dedi Jan. Siobhan'ın bir fiş aracılığıyla ana elektrik kaynağıyla 
iletişim kurma isteği yüzünden biraz benden uzaklaştı. Ayağa fırlayarak çocuğu 
oradan alıp halıya ama tam tersi bir yöne koydu. Dünyanın her yerindeki yeni 
yürüyen çocukların bütün inatçılığını sergileyen Siobhan hemen dönerek 
süpürgeliklere doğru emekledi. Bu kez yüzüne iyice baktım. Saçlarını Jan Parrish'ten 
almış olabilirdi ama yüzü konusunda yanılmama olanak yoktu. Helen Maitland'ın da 
fark edip etmediğini merak ettim.
    "Peki, şimdiye kadar bir şey duymadıysanız sanırım hepiniz güvenliktesiniz" diye 
onu yatıştırdım. "Mektupta neler yazmıştınız?"
    Jan kaşlarını çattı. "Tam sözcükleri hatırlayamıyorum ama 'Siobhan için size asla 
yeterince teşekkür edemeyiz. Bizim için bir düşü gerçekleştirdiniz, gerçekten 
ikimizin olan bir çocuğumuz var' gibi bir şey. Buna benzer bir şey."
    "Ben olsam endişe etmezdim" dedim. "Bu bir şey demek değil ki. Kimsenin çok 
sıradışı bir şeyler döndüğü sonucuna varmasına kesinlikle neden olmaz. Gerçekte 
sizi kimin tedavi ettiğine dair de bir ipucu vermez, değil mi? Gerçek Helen Maitland, 
Sarah Blackstone'un onun adını kullandığını bilmediği sürece tahmin etmesinin hiç 
yolu yok. Biliyor olsa bile demek ki o da bu plana dahil. Doğrusunu söylemek 
gerekirse ben sizin yerinizde olsam hiç kaygılanmazdım" diye yalan söyledim. Onu 
omuzlarından tutup aptallığı yüzünden sarsmak istiyordum. Kendisi ve kızı için bu 
kadar büyük bir tehdit oluşturan bir sırla asla böyle aptalca bir riske atılmaması 
gerekirdi. Annesinde bu temkinsizlik varken, küçük Siobhan'ın gözetim altına alınıp 
bir laboratuvarda deney hayvanı muamelesi görme şansını hiç de düşük 
görmüyordum. Ama bunları söylemeden, çeşitli bahaneler uydurup oradan 
ayrıldım.
    Sarah Blackstone'un hastası olan kadınlar arasında henüz bir şüpheli 
bulamamıştım. Onlarla görüşmeyi bitirdikten sonra da bunu söyleyebilmeyi 
umuyordum. Sarah Blackstone'un hayatının sırlarını açığa vurmak zorunda 
kalırsam, Alexis ve Chris'in de hayatlarını berbat edecek bir resmi soruşturmanın, 
daha da kötüsü, medya saldırısının sorumluluğunu yüklenmek istemeyecek kadar 
çok seviyordum onları.
    Bazen Alexis'in psişik olduğunu düşünüyorum. Eve onu düşünerek döndüm ve 
kapımın önünde beni bekler buldum. Ama onunla ilgilenmeme ne kadar minnettar 
olduğunu söylemeye gelmediğini anlamak için yüzüne şöyle bir bakmak yetti. 
Bakışlar öldürebilseydi, şu anda bir psikopatın bodrumunda ölümün getireceği güzel 
son için dua ediyor olabilirdim.
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İnsanlara "Liverpool" adını duydukları zaman ne düşündüklerini sorun, önce Scouse 
mizah duygusunu, sonra kentin şiddet yanlısı imajını söyleyeceklerdir. Bu gece 
Alexis kesinlikle işin komik yanını görmüyordu. Otomobilimden daha tam 
inmemiştim ki yüzümün hemen yanındaydı, aramızdaki on santim boy farkı birden 
çok daha fazla görünmüştü. Siyah fırça gibi gür saçları başını Meduza gibi sarmıştı, 
koyu renk gözleri kaşlarının altından öfkeyle bana bakıyordu. "Allah aşkına sen neler 
oynuyorsun?" diye sordu.
    Sakin ama biraz sert bir sesle, "Alexis, lütfen bana bağırmaktan vazgeç" dedim. 
"Bunun beni ne kadar kızdırdığını bilirsin."
    "Seni kızdırmak mı? Seni kızdırmak mı? Chris'le beni tehlikeye atıyorsun ve seni 
kızdırmamaya dikkat etmemi bekliyorsun." Artık o kadar yakınımdaydı ki nefesinin 
sıcaklığını ağzımda hissediyordum.
    "İçerde konuşalım" dedim. "Konuşmak diyorum, bağırmak değil." Omzuma doğru 
hareket eden elin altından geçtim, ayaklarımın üzerinde döndüm ve yolda yürümeye 
başladım. Ya beni takip edecek ya da kaybedecekti.
    İç kapıyı açıp mutfağa girerken Alexis hemen arkamdaydı. Sormadan 
buzdolabının dondurucusuna gidip ikimize de sert içkiler koydum, içkisini tezgâhın 
üzerinden ona doğru ittim, uzun bir andan sonra Alexis bardağı alıp büyük bir 
yudum çekti. "Tekrar başlayabilir miyiz?" diye sordum.
    "Seni doğru dürüst araştırmalar yapman ve bizi tehlikeye atmaman için tuttum, 
eşekarısı yuvasına çomak sokman için değil" dedi. Normal sesi geri gelmişti.
    "Mesleki yorumuma göre seninle aynı konumda kadınlarla konuşmak seni 
tehlikeye düşürmez, özellikle de konuştuğum bir kadına müşterimin kimliğini 
açıklamadığım için" dedim kesin bir dille. Ortamı soğutmaya çalışıyordum. Alexis'in 
davranışının arkasındaki asıl nedenin öfke değil de korku olduğunu biliyordum. 
Onun yaşadığı gerilimi ben yaşasam herhalde bu şekilde davranırdım, en iyi 
arkadaşım olsun ya da olmasın.
    "Mükemmel bir hikâye uydurdum."
    Alexis bir sigara yakarken, "Evet, lezbiyen tarihiyle ilgili uydurmasyonunu 
duydum" dedi. Mutfağımda sigara içilmesinden nefret ettiğimi bilir ama bu kez 
kesinlikle yırtacağını kestirmiş olmalıydı. "Büyük Manchester'daki bütün 
hırsızlardan daha çok alarm zili çaldırdığına kuşku yok. Böyle olmaz kızım. Sana 
Sarah Blackstone cinayeti yüzünden teşhir olmamamızı sağlamanı söylemiştim. 
Manchester'deki lezbiyen annelerin yarısının yüreğine korku salmanı 
beklemiyordum. Hangi cehennemlik oyunu oynadığını sanıyorsun sen?"
    İyi bir soruydu ve henüz buna verecek cevabım yoktu. Emin olduğum tek şey, 
Alexis'e Sarah Blackstone'un biyolojik çorbaya gizemli bileşenini eklediğini 
söylemenin zamanı olmadığıydı. Ne zaman doğru anı bulurdum bilmiyorum ama 
yanlış zamanı bilebilirim. "Peki sana kim söyledi?" diye sordum.
    "Jude Webster bana telefon etti. Tedavideki bütün kadınların ad ve adreslerini 
bildiğin için senin bizim tarafımızda olduğunu düşünüyor. Ama gene de Chris'in bu 



durumda rahatsız olmasını istemem diye beni uyarmanın daha iyi olacağına karar 
vermiş. Neyin peşindesin Allah aşkına?"
    Cevap vermek için hemen ilham perime başvurdum. 'Hiçbirinin Blackstone'un 
gerçek kimliğini bilmediğinden emin olmak istedim" dedim. "Eğer biliyorlarsa 
onunla gerçek adıyla evinde bağlantı kurmuş olabilirler ve bunun da bir kaydı 
olabilirdi. Bir mektup, adres defterinde ayrılmış bir yer. Hırsız teorisinden şüpheye 
düşüp rutin araştırmalara başlarlarsa polisin bu kadın grubuna ulaşmasına neden 
olacak bir ipucu olmadığından emin olmam gerekiyordu." Ellerimi açıp masum 
masum bakmayı denedim.
    Alexis bana şüpheyle baktı. "Ama polis kadınlara ulaşamayacak, değil mi? Yerel 
gazetelere sürekli bakıyorum, polis hırsızlık dışında bir şey düşündüğüne dair bir 
belirti bile yok. Böyle düşünmenin nedeni nedir?"
    Omuz silktim. "Sarah'nın birlikte çalıştığı biri onun neyin peşinde olduğunu 
keşfetmişse ondan kurtulmak için büyük bir nedene sahip demektir. St. Hûda'nın 
IVF ünitesiyle ilgili böyle bir skandal hastanenin bir gecede kapanmasına neden olur. 
Bu gerekçe Kate Moss'dan daha zayıftı ama Alexis'e söyleyemeyeceğim şeyler 
düşünülürse elimden gelen bu kadardı.
    Alexis karşı çıktı. "Hey, bugünlerde doğru dürüst bir iş bulmanın zor olduğunu 
biliyorum ama birilerinin bir doktoru yalnızca böyle bir nedenle öldürdüğü 
düşüncesini kafamdan atamıyorum." Korkularını uyuşturmuş olduğum ve mizah 
duygusu geri geldiği için artık öfkesi uçup gitmişti.
    "Bir anlık öfke olamaz mı? Bir tartışma? Karşısındaki eline bir bıçak geçiriyor?"
    Alexis, "Sanırım olabilir" dedi. "Tamam, yaptıklarını çok iyi nedenlerle yaptığını 
kabul ediyorum. Ama burada dur, tamam mı? Zavallı masum kadınları dehşete 
düşürmenin âlemi yok, olur mu?"
    Arkadaşlar müşteri olunca böyle sorunlar çıkar. Onları duymazdan gelme 
gücünüzü kaybedersiniz.
    
Geceyarısıydı, Mortensen ve Brannigan'ın dış bürosunda halka yaparak oturmuştuk. 
Richard, Tony Tambo'ya gizli konuşulacağını söyler söylemez, Manassas'ın müdürü 
kulüpten birinin onu konu üzerine açıkça sorular soran bir kadınla konuşurken 
görmeyeceği bir yerde buluşmakta ısrar etmişti. Yoksa gündemin afişler olduğu 
anlaşılırdı. Çin lokantası, casino, Trafford Park çevresindeki sanayi bölgesindeki gece 
açık kafe ve benzinci kahvelerini veto etmişti. Richard'ın evi kesinlikle olmazda 
çünkü benimkinin yanındaydı. Ama büro olurdu. Richard açıklayana kadar mantığı 
anlayamadım.
    "Yandaki binayı öğrenci yurduna dönüştürdükleri için , Tony'yi senin binadan 
çıkarken biri görürse, genç kızlardan bile kırıştırdığını varsayar" dedi.
    Kuru bir sesle, "Bahse girerim Tony buna aldırmaz" dedim.
    "Bu varsayıma karşı çıkacak otuz yaşın üzerinde bir insan göster, ben de sana bir 
yalancı göstereyim."
    Jaluzileri çekerek oturduk. Tek ışık köşedeki standart lamba ve Shelley'nin masa 
lambasından geliyordu. Tony Tambo kanepenin bir köşesinde iki büklüm 
oturuyordu, nasılsa iri yarı yapısını küçültmeyi başarmıştı. Büronun içi ceketimi 
çıkarmayacağım kadar soğuk olmasına rağmen, Tony'nin tıraşlı kafasındaki 
pişirilmiş kestane rengi deride boncuk boncuk ter vardı. Kahverengi-gri arası renkte 



bir pantolon, siyah Wannabes ve göğsüne yapışmış gibi duran siyah ipek bir tişörtle 
bej bir ceket giymişti. Ceketin yumuşak kıvrımları ipek ve kaşmir gibi doğal 
malzemelerin karışımından yapıldığını gösteriyordu.
    İpek benim için gizemli bir kumaştır. Yüzyıllar boyu ancak çok zenginlerin giydiği, 
az bulunan, egzotik bir kumaş olmuştu. Sonra 1992'de neredeyse bir gecede her 
yerde bulunur oldu. Marks and Spencer'dan süpermarket raflarına kadar hiçbir 
yerde ipekten kaçamazsınız. Sosyal yardımlarla yaşayan belediye konutlarındaki 
çocuklar birden ipek gömlekler giymeye başladı. Bütün bunların nereden geldiğini 
bilmek istiyorum. Çinliler ipek böceklerine doğurganlık hapı mı veriyor? Yoksa 
Boxer isyanından beri mi depoluyorlar? Ya da ipek patlamasının ardında daha derin, 
karanlık bir sır mı var? Neden kimse yanıtını bilmiyor? Bugünlerde Macclesfield'a 
gidip İpek Müzesi'nin küratörünü boğazından tutup cevap vermeye zorlayacağım.
    Kanepenin Tony'nin oturduğu kenarının tam karşısındaki bir iskemleye 
oturmuştum. Richard, Shelley'nin iskemlesine oturmuş, ayaklarını masaya uzatmıştı. 
Işık uyluklarını aydınlatıyordu, sonra karanlıkta yok oldu. Senaryo kötü bir Fransız 
polisiye filminden fırlamış gibi görünüyordu. Bana yardım edecek hiçbir alt başlık 
olmayacağına hemen karar verdim. Soruları sormak bana kalmıştı.
    "Benimle konuştuğun için gerçekten teşekkür ederim Tony" dedim.
    "Evet, tamam" diye mırıldandı. "Henüz bir şey söylemedim. Bu konu çok nazik, 
anlıyor musun? İstikrar yok oldu, ne demek istediğimi anlıyor musun? Başını siperin 
üstüne çıkartmanın zamanı değil, insanlar çok tedirgin."
    "Bana anlatacağın her şey aramızda kalacak" dedim.
    Tony homurdandı. "Öyle diyorsun ama biri seni duvara çarparsa adımı 
vermeyeceğini nereden bileceğim?"
    "Kesin olarak bilemezsin." Müşterileri etkilemek için yeterince para döktüğümüz 
büroyu gösterdim elimle. "Ama böyle bir yeri de insanlara ihanet ederek kuramazsın. 
Her neyse, yaşadıklarımı düşünürsek, biri seni duvara çarparsa, yapacağını 
yapacaktır. Yani onun eline başkalarını da düşürmenin hiç gereği yok. Bu seni acıdan 
kurtarmaz."
    Tony beni uzun uzun, yavaşça baştan ayağa süzdü. En nihayet, "Neyle 
ilgileniyorsun?" diye sordu.
    "Dan Druff ve Scabby Heided Bairns için çalışıyorum." Bazen kaz gelecek yerden 
tavuk esirgememek gerekir.
    Tony, "Pek şanslı değiller" dedi.
    "Ne demek istiyorsun? Bunu yaşamak için ne yaptılar?"
    "Hiçbir şey. Dediğim gibi, yalnızca şanssızlar. Her tür yıpratma savaşında her 
zaman biri örnek olarak seçilir. Diğerlerini çizgide tutmak için. Dan ve Bairns 
yalnızca kısa çöpü çektiler, hepsi bu. Kişisel bir yanı yok. En azından böyle olduğunu 
söyleyen birini duymadım."
    "Peki bu oğlanları kim örnek haline getirdi?" Tony cebinden bir paket Camel 
çıkarıp izin istemeden yaktı. Hiçbir şey söylemedim ama büroda dolaşarak 
kaynananın altındaki tabağı alıp Tony'nin önüne gelecek biçimde masanın üzerine 
koydum. Richard bunu bir işaret olarak kabul edip iskemlesinde doğruldu ve sigara 
sarmak için masanın üstünü kullandı. Shelley sabahleyin, kâğıtlarının üzerine 
yayılmış tütün kırıntılarını bulunca pek memnun olacaktı. Oynadığımız nezaket 



oyunundan sıkılarak, "Peki, müzik dünyasında neler oluyor?" diye sordum. "Bir 
parça hareket için kim bu işlere kalkışıyor?"
    Tony sigaranın dumanını savurarak, "İstediklerinin bir parça hareket olduğunu 
sanmam" dedi. "Sanırım aslan payını istiyorlar."
    "Anlatsana" dedim.
    "Birkaç ay önce başladı. Bir korsan afiş dalgası oldu. Kimse bu işin arkasında kimin 
olduğunu bilmiyordu. Kaslarını kullanarak işe girmeye çalışan her zamanki ufak 
gangsterlere benzemiyorlardı. Birkaç büyük oyuncu, afişlerinin üzerine kaplanan 
grup ve konser yerlerini sıkıştırmaya karar verdi. Amaç, bu işin arkasında kimin 
olduğunu bulmak ama aynı zamanda da kendilerine gelip bu yeni ekibi terketmeleri 
için grup ve konser yerlerinin yüreklerine korku salmaktı.
    Tony susarak uzaklara baktı. "Peki neler oldu?" diye sordum.
    Yalnızca, "Koruyucu bir tabakayla karşılaştılar" dedi. "Neler oldu?"
    "Konserlerden birine vazgeçirici bir ekip gönderdiler. Adamlar yarım düzine 
tüfeğin namlusuyla karşılaştılar. İtiraz edemeyeceğin türde silahlar. Tabii onlar da 
silahlandılar. Geri döndüklerinde Yaşlı Bill'i bekler buldular, bir van dolusu insan 
gözaltına alındı. Kapıdaki ekipten bir teki bile kaldırılmadı." Tony hâlâ 
anlayamıyormuş gibi başını iki yana salladı.
    Afallamıştım. Manchester haydutlarının bir iç sorunu halletmek için polis 
çağırdığını hiç hatırlamıyordum. İşi üstüne almaya çalışan her kimse, kuralların o 
kadar dışına çıkmıştı ki, bir sonraki köşeden ne geleceğini bilmek olanaksızdı. "Peki 
neler oldu?" diye sordum.
    "Ortalıkta bir sürü mutsuz insan vardı. Resim çizmeme gerek yok, değil mi? 
Çapulcuların yönettiği konser yerlerinden birine gitmeye karar verdiler. Çalışma 
saatleri dışında, böylece kapıdaki ekip ortalıkta olmayacaktı. Kırıp dökerek işleri 
halledeceklerini düşündüler. Daha kapıyı tam kırmamışlardı ki Yaşlı Bill daha da 
çapulcu bir biçimde geldi ve hepsini gözaltına aldı Buna inanamadılar. Demek 
istiyorum ki, ekibinin arasına polis alan insanlardan söz ediyoruz. Cuma ve 
Cumartesi akşamlan fazladan adamı nereden buluyorlar sanıyorsun? Ama bu sefer 
bir otobüs dolusu polisten bahsediyoruz. Sıcak bir yaz gecesi Moss'da böyle bir 
kalabalık bulamazsın!" Tony sigarasını söndürüp paketten bir tane daha çıkardı.
    "Anlaşılan bütün bunların arkasında kim varsa, güçlü ilişkileri var."
    "Böyle diyebilirsin."
    "Kim bu, Tony?" diye sordum.
    Richard'ın esrarlı sigarasından çıkan duman bir an Tony'nin yüzünü gizledi. 
Duman dağılınca koyu renk gözlerini bana bakar buldum. Yüzünde endişe ama 
onun yanında da bir tür hesap görebiliyordum. Beni ölçüp biçiyormuş gibi geldi. 
Tony'nin neden benimle konuşmayı kabul ettiğini merak etmiştim. Richard'ın eski 
bir arkadaşı olması bana yeterli gelmemişti. Şimdi gizli amacın ne olduğunu 
anlamıştım. Tony de arkadaşları gibi şehirdeki eski durumdan memnundu. Birçok 
öbür insan gibi şimdi olup bitenlerden rahatsızdı. Geleneksel yollarla kendileri 
çözmeye çalışmışlardı ama işe yaramamıştı. Tony yeni ekibi yoldan temizlemek için 
iyi bir yol bulup bulmadığını merak ediyordu. "Birkaç hafta önce biri beni görmeye 
geldi. Kesin söylemek gerekirse birileri. Çok iri yarı birileri. Bana Manassas'ın 
başarılı bir kulüp olmaya devam etmesini istiyorsam promosyonları onlara vermem 



gerektiğini söylediler. Adamlara elerle pazarlık yapmayacağımı, benden iş 
istiyorlarsa patronların kıçını kaldırıp yüz yüze gelmesi gerektiğini söyledim."
    Başımı salladım. Tarzını sevmiştim. Bir kumardı bu ama Tony kendi bölgesinde 
olduğu için pahalıya patlama olasılığı düşüktü. "Sonra?"
    "Adamlar gitti. İki gece sonra otomobilimden ön kapıya doğru yürürken üç adam 
önüme atladı. Başımın üstüne bir çuval geçirip beni bir karavanın arkasına attılar. Bir 
süre etrafta dolaştırdılar. Daireler çiziyormuşuz gibi hissettim. Sonra beni bir depoya 
soktular. Orada patronla tanıştım."
    Yumuşak bir sesle, "Patron kim, Tony?" diye sordum. Artık benimle 
konuşmuyordu. Kendi kendine konuşuyordu.
    "Peter Lovell. Detektif Peter Lovell. Önümüzdeki yıl emekli olacak. Bu yüzden 
aldığı rüşvetlerin yerine iyi bir gelir koymak için bu işe giriyor."
    Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda ben, "Nasıl bir adam bu Lovell?" diye sordum.
    "Herhalde sana örnek bir polis olduğunu söylerler. Birçok takdir almış. 
Tepedekiler gerçeği bilmek istemez, değil mi? Polis komitesine sundukları temizlik 
oranları iyi göründüğü sürece herkes ne istiyorsa onu yapabilir. Ama bu Lovell, tam 
bir orospu çocuğu. Bu şehirde suç işleyen ciddi ekiplerle işbirliği içinde. Birinci sınıf 
kerhanelerin ardındaki yüzler, porno patronları, porno film çevirenler, hepsi Lovell'a 
haraç veriyor. Ama Lovell küçük işlerden de çok para kazanıyor. Sokak kızları, 
kiralık oğlanlar, üst düzey oğlanların masalarındaki kırıntılarla yaşayabileceğini 
sanan yeteneksiz tipler. Lovell ne zaman iyi görünmek istese bir iş uydurur, 
Chronicie'da kahraman gibi çıkar. Ama gerçekten önemli hiç kimseye dokunmaz." 
Tony'nin sesi nefret doluydu.
    "Ya özel hayatı nasıl? Evli mi?"
    "Boşandı. Çocuk yok."
    "Kız arkadaşı var mı?"
    Tony başını iki yana sallayarak dudaklarını horgörür gibi büktü. "Söylentiye göre 
taze et severmiş. Ona haraç verenler de bunu bilir. Tecavüzden kurtulmayı başaran 
yeni bir güzel kız bulur bulmaz hemen Lovell'a havale ederler. Ama çok genç 
olmayacak. On dördün altında olmayacak. İnsanların onun sapık olduğunu 
düşünmesini istemez." Sapık sözcüğünü Lovell kadar kötü tadı olan bir şeymiş gibi 
tükürür gibi söyledi.
    Derin bir soluk aldım. Bu orospu çocuğunu enselemek tam bir zevk olacaktı. "Afiş 
işinin arkasında onun olduğunu kaç kişi biliyor?"
    Tony, "Fazla değil" dedi. "Yaygın bir bilgi değil, buna emin olabilirsin. Müzik 
piyasasındaki birkaç büyük patron, hepsi bu kadar. Bu yüzden şimdi sokaklarda 
savaş yok. Herkes uzlaşmış durumda, çünkü Lovell polislikte kaldığı sürece öyle ya 
da böyle hepimizin anasını ağlatır. Ama biri onu durdurmak zorunda. Yoksa yerde 
fazla kan ve diş kalacak."
    Ayağa kalktım. "Bunu düşünmem gerek, Tony" oldu bütün söylediğim. Hepimiz 
ne demek istediğimi biliyorduk.
    Tony yaktığı sigarayı ağzının köşesine soktu. Kanepeden kalkıp kapıya doğru 
giderken, "Tamam" diye mırıldandı.
    "Seni ararım" dedim.



    Birden durdu ve hafifçe döndü. "Kesinlikle olmaz" dedi. "Konuşmak istiyorsan 
Richard'ın beni aramasını sağla, bir şeyler ayarlarız. Manassas'ın yakınlarında bir 
yerde seni görmek istemiyorum, duydun mu?"
    Duymuştum. Tony kapıdan çıkınca ben de pencere kenarına geçerken lambayı 
söndürdüm. Jaluziyi biraz aralayıp üç kat aşağıdaki ıslak sokağa baktım. Trafik 
ışığında bir taksi duruyordu, dizel motorun gürültüsü şehrin gürültüsünü 
bastırmıştı. Işık değişince taksi de yoluna devam etti.
    Tony'nin ön kapıdan çıkıp öğrenci yurdundan geçişini izledim. "Daha önce hiç 
gangsterler için çalışmamıştım"
    "Farklı bir şey olamaz. Öbür müşterilerinden bazıları da onlar gibi, yalnızca takım 
elbise giyiyorlar."
    "Önemli bir fark var" dedim, "Doğru dürüst müşterilerin varsa, başarılı olduğun 
zaman paranı öderler. Gangsterlerle çakıyorsan başarılı olmadığın sürece sen 
ödersin. Bu bedeli karşılayabileceğimden emin değilim."
    Richard kolunu omzuma doladı. "Öyleyse başarısız olmasan iyi olur, Brannigan" 
dedi.
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Gece birden sonra uyandırmayacağımı kesinlikle bilerek kapılarını çalabileceğim kaç 
kişinin olduğunu bilmiyorum. Ama bu kapıdan emindim. Zile basıp bekledim. Israrlı 
gece yağmurundan korunmak için kapı pervazına yaslanmıştım.
    Tony, Manchester gece kulüplerinin harika dünyasına döndükten sonra kendimi 
eve gidemeyecek kadar gergin hissettim. Richard beni Çin lokantasından sonra 
ancak bir avuç inançlının bildiği Whalley Range'de "cool" caz dinlemeye kandırmak 
için uğraşmıştı. Hayır demek zor olmadı. Cazın, uyuşturucu kullanamayacak kadar 
kendilerini entellektüel sanan ukalalar için olduğunu düşünürüm genellikle, üstelik 
hafif bir mide ağrısı da çekiyordum. Kaldı ki uykum gelene kadar zamanı nasıl 
yararlı bir biçimde doldurabileceğimi biliyordum.
    Kapı birden açılınca hazırlıksız yakalanarak ileriye doğru bir adım attım. 
Gizmo'nun kollarına düşüyordum neredeyse. Hangimiz daha çok afalladı 
bilmiyorum ama her ikimiz de Bunny Hop yapan bir çift on beşlik gibi geriye 
sıçradık. "Büro saatlerine inanmazsın, değil mi?" diye sordu kavga eder gibi.
    "Senden fazla değil. Beni içeriye alacak mısın? Dışarıda hava berbat" diye şikâyet 
ettim.
    Gizmo'nun ardından üst kattaki bilgisayar odasına girdim. Ekranlar loş odaya 
yumuşak bir ışık yayıyordu. Makinelerden uzakta durarak başımdan yağmur 
damlalarını atarken, "Anlat bakalım" diye mırıldandım.
    Gizmo, "Bir dakika" dedi. Odada yalnızca iki iskemle vardı, her ikisi de deri masa 
iskemlesiydi. Gizmo'nun işgal etmediği bir iskemleye oturdum ve o yaptığı işi 
tamamlarken sabırla bekledim. On dakika sonra kendi oyun programımı da yanımda 
getirseydim diye düşünmeye başlamıştım. Boğazımı temizledim. Gizmo, "Hemen 
geliyorum" dedi. "Bu çok önemli."
    Birkaç dakika daha geçti. Stockport Yolu'ndaki farların jaluzilerin üzerinde 
oynaşmasını ve tavanda ince çizgiler oluşturmasını izledim. Koyun saymaya benzer 



bir uğraş. Sonra Gizmo bir dolu tuşa bastı, iskemlesini masadan uzaklaştırdı ve bana 
bakmak için çevirdi. Modadan değil, eskilikten yırtılmış kotun üzerine düz renk yaşlı 
işi sabahlık ve ütüsüz büyükbaba gömleği giymişti. Üzüntüden ölün şirket 
çalışanları. "Benim için iş mi getirdin?" diye sordu.
    "Bu sana bağlı. Başka iş bulamadın mı?"
    Gizmo suratını astı. "Buraya beni kızdırmak için mi geldin? Dediğim gibi, Kate, 
yaşlı olduğum için kimse beni işe almaz. Adın Bill Gates olmadığı sürece oy verecek 
ve tıraş olacak kadar büyüksen kimse sana inanmaz. Hayır, henüz başka bir iş 
bulamadım."
    Derin bir soluk aldım. "Bu yaptıklarından biraz para kazanıyorsun, değil mi? 
Benim gibi insanlar için iş yaparak."
    "Evet ama böyle bir alışkanlığı desteklemeye yetecek kadar değil" diyerek 
bilgisayarları, yazılım programlarını ve yan aletleri gösterdi.
    "Ama sistemlerdeki zayıf noktaları bulup içine girmekte iyisin, öyle değil mi?"
    Gizmo başını salladı. "En iyisi olduğumu biliyorsun."
    "Sokağın diğer tarafında çalışmaya ne dersin?"
    Gizmo şüpheyle kaşlarını çattı. "Tam olarak ne kastediyorsun?"
    "Dürüst çalışmaktan söz ediyorum. En azından normal iş saatlerinde. Benim 
yanımda çalışmanı kastediyorum."
    "Yasal güvenlik işlerini yapan bir ortağın var sanıyordum" dedi. "Sadaka istemem, 
bunu biliyorsun. Ya doğru dürüst bir iş isterim, yoksa başka bir şey kabul etmem."
    "Ortağım sağlık nedenleriyle erken emekli oluyor" dedim üzüntülü bir ifadeyle.
    "Derdi ne?"
    "Sanrı psikozu. Aşık olduğunu ve Avustralya'da yaşamayı istediğini sanıyor."
    Gizmo sırıttı. "Bana doğru bir teşhis gibi geldi. Peki iş tanımı nedir?"
    "Şirketlere birçok bilgisayar güvenlik işi yapıyoruz. Sistemlerini yenilmez kılmak 
için yazılım mühendisleri ve danışmanlarla çalışıyoruz. Sistemlerine girilen 
insanlarla da çalışıyoruz, hem delikleri tıkıyor, hem de nelerin yok olduğunu 
bulmaya çalışıyoruz. Bankalar ve sigorta şirketleriyle küçük işler yapıyoruz. 
Elektronik Fon Transferlerine girilerek çalman paranın izini bulmaya çalışıyoruz. İş 
bulacak kadar iyi biliyorum ama işi yapacak kadar bilmiyorum. Bu yüzden Bill'in 
yerini dolduracak birine ihtiyacım var. İlgilenir misin?"
    Gizmo iskemlesini birkaç kez çevirdi. "Sanırım olabilir" dedi. "Tam gün bir işten 
mi söz ediyorsun, yoksa parça başı danışmanlıktan mı?"
    "Sana karşı dürüst olacağım, Giz. Şu an seni tam zamanlı çalıştırmayı 
yüklenemem. Başlangıçta ben iş getirdikçe olmak zorunda. Ama eğer söylediğin 
kadar iyiysen birçok iş yaratabiliriz."
    Gizmo aklından geçenleri ele vermeden başını salladı. "Ne zaman başlamamı 
istiyorsun?"
    "Fazla uzak olmayan bir tarihte ikimizin de anlaştığı bir gün olur mu?"
    "Para?"
    "Netin yüzde ellisi. İş başına."
    "Brüt."
    Başımı iki yana salladım. "Net. Ben hayır kurumu değilim. Shelley'nin belgeleri 
toparlaması gerekiyor ve bütün yönetimi de o yapıyor. Onun harcadığı zaman 



ücretten düşer. Artı telefon masrafları, fakslar, fotokopi. Birçok işte bunlar fazla para 
tutmaz. Ama bazen sanki para yerler. Ya net olur ya da olmaz.
    "Buna katlanabilirim. Tamam, net. Altı aylık deneme, nasıl gittiğimize bir bakarız."
    "Bana uyar. Bir şey daha, Giz..." Gizmo'nun çevresi kıpkırmızı gözleri şüpheyle 
kısıldı. "Şey, aslında iki" diye devam ettim. "Bir saç tıraşı ve şık bir takım elbise." 
Geleceğini bildiğim protestoyu kesmek için bir elimi kaldırdım. "Yeni bir genlock 
adaptöre harcayabileceğin parayla bir takım elbise almak kalbini kırar biliyorum. 
Yılda bir kez sıfır numara tıraştan daha fazlasının genç kızlar için olduğunu 
düşündüğünü de biliyorum ama bunlar anlaşmayı bozar, istersen seninle gelir ve her 
şeyi olabildiğince acısız hallederim ama yapılması gerekir."
    Gizmo burnundan soluyordu. "Allah kahretsin, sen kim olduğunu sanıyorsun? 
Telecom'da çalışırken bu tür bokluklardan kaçınmayı başarmıştım, senin için neden 
yapayım?"
    "Telecom seni işten attı, Giz. Belki şirket imajının bununla bir ilgisi vardır, belki de 
yoktur. Önemli olan şu, Telecom senin için zorunlu bir kötülüktü. Benimle çalışmak 
ise eğlenceli olacak, bunu biliyorsun. Öyleyse saçlarını kestir ve bir takım elbise al."
    Gizmo, kulaklarının arkasını yıkaması söylenen küçük bir çocuk gibi somurttu. 
"Evet, peki" diye homurdanarak ayaklarını yere vurdu. "Sıkı pazarlık yapıyorsun."
    Tatlı tatlı gülümsedim. "Bir gün bana teşekkür edeceksin. Düşene kadar alışveriş 
etmek istediğin zamanı bana bildir."
    Gizmo'yu ekranıyla baş başa bırakarak merdivenden indim. Bill'in payını almak 
için parayı nereden bulacağımı hâlâ bilmiyordum. Ama hiç değilse yeterince para 
kazanmanın mümkün olabileceğini hissetmeye başlamıştım.
    
Resul ve Lal'in sandviç barı, Manchester'in en iyi saklanan sırlarından biridir. 
Deansgate'in moda olan tarafındaki demiryolu köprüsünün altındaki bu bar 
şehirdeki en nefis sandviçleri yapar. Düzenli müşterilerinin adını sandviçlere 
vermeyi severler, bir Brannigan Sandviçi olduğunu açıklamaktan gurur duyuyorum: 
Çıtır çıtır Fransız ekmeğinin içinde siyah zeytin ve domates, ton balığı ve mayonezli 
soğan. Doğrusunu söylemek gerekirse yalnızca alışveriş yapılan bir yerdir ama 
dükkânın arkasındaki odada bazılarımız için tıkınacak yer bulunur. Resul ve Lal'in 
arka tarafa kabul için uyguladıkları ölçütlerden emin değilim ama doktorlar, 
avukatlar Eşit Fırsat Komisyonu yöneticileri ve televizyon teknisyenleriyle birlikte 
ayrıcalıklı bir yet paylaşırken buldum kendimi. Hepimizin ortak noktası göçmen 
olmamız. Bir sandviç tıkınıp kahve içme süresinde hayatlarımızdan saklanıyoruz.
    Ertesi sabah arka tarafa girdiğimde Delia çoktan gelmişti, Yumurtalı ve mayonezli 
bir sandviç seçmişti. Ben üzerinde baharatlı omletle bir paratha alarak daha az 
geleneksel olduğumu hissettim. Kardeşlerden başka kimse yoktu. Saat on sularında 
genelde fazla insan olmaz, bu yüzden buluşmak için burayı seçmiştim. Della'yla 
herkesin içinde kesinlikle birlikte görünmek istemediğim bir zamandı.
    Kahvaltımızın izin verdiği ölçüde birbirimizi öpüp kucakladık. Delia benden daha 
çok uyumuş gibi görünüyordu: Cildi parlak, yeşil gözleri berraktı, bakır rengi 
saçlarını, bende olsa beş dakikadan daha uzun süre düzgün durmayacak bir topuz 
yapmıştı. Della'nın topuzunda tek bir ayrık saç bile görülmüyordu. Nedenini hiç 
anlayamadım ama Delia her geçen yıl daha iyi görünüyordu. Belki de muhteşem 



elmacık kemikleriyle bir ilgisi vardır. Buzdolabıyla arka kapı arasındaki köşeye 
sıkışırken, "Gizemli sabah telefonu" dedi.
    "Elimde, senin için ne olduğunu anlattığım zaman nedenini anlayacaksın."
    Delia heyecanla, "İyi bir şey mi bari?" diye sordu.
    "Pek o kadar değil." Sandviçimi ısırdım. Kötü haberi vereceğim anı ertelemek için 
her şeyi yapardım.
    Nasıl söyleyeceğimi çıkarmaya çalıştığımı anlayan Delia, "dün sabah senin mezar 
taşçılarını daha gözlerini açmadan yakaladık" dedi. "Başka insanlarla sıraya dizerek 
bize adlarını verdiğin kişilere gösterdik ve pes edip itiraf etmeye ikna etmek için 
yeterince teşhis elde ettik. Buraya gelmeden önce aynı şeyleri Birmingham ve 
Plymouth'da da yaptıkları ortaya çıktı. İyi iş, Kate."
    "Teşekkürler. Bu arada, iki dolandırıcıdan söz etmişken aklıma herhalde senin de 
düşündüğün bir şey geldi."
    "Jin?"
    "Yaptıkları işi düşünüyordum. Cep telefonları. Çalıştıkları şirketin ne kadar 
sağlam olduğunu merak ettim. Yasadışı bedava görüşmeler yapmanın bu kadar çok 
yolu varken ve bu ikisi de bu kadar becerikliyken, Seli Phones'da bir katakulli 
olabilir diye düşündüm. Bir yoklasan fena olmayabilir."
    "Biliyor musun, bu o kadar da kötü bir fikir değil. Bu hafta ekibimle o kadar 
yoğundum ki bunu hiç düşünemedim. Ama Allen'la Sargent'ın tutuklanması bize 
Seli Phones'a arama emri çıkartmak için mükemmel bir bahane sağlıyor. Bunu 
düşündüğün için teşekkür ederim." Kendisi düşünememiş olduğu için biraz utanmış 
görünüyordu. Kendini nasıl hissettiğini iyi biliyordum, ben de defalarca aynı 
duruma düşmüştüm.
    "Önemli değil. Ama nedense bugünkü gündemden bu kadar heyecan duyacağını 
sanmam."
    "Haydi, anlatsana. Bu kadar kötü olamaz. Seninki gibi bir yüzün hak ettiği tek 
haber, Josh'un dizi cinayetler katili olmasıdır."
    Üzüntülü bir tavırla, "Ya yasadışı yollara sapmış bir detektife ne dersin?"
    Della'nın gözlerindeki gülümseme yok oldu. "Emin olup olmadığını sormama 
gerek yok, değil mi?"
    "Birinin bana tuzak kurmuş olması da mümkün ama sanmıyorum. Olgulara çok 
uyuyor."
    Della'nın dudakları kısıldı, uzaklara baktı. "Yoz polisler. den kesinlikle nefret 
ederim" dedi acıyla. "Her zaman kendi kendilerini haklı çıkaran tiplerdir ve bu asla 
verdikleri zararı haklı çıkarmaz. Peki, kimden söz ediyoruz? Benim adamlardan biri 
değil umarım."
    "Seninkilerden biri değil" dedim. "Fuhuş ve kumar biriminde detektif, Peter Lovell. 
Adını duydun mu?"
    Della'nın cevap vermek için beklemesi gerekti. Resul dilimlenmiş domuz eti almak 
için buzdolabının yanına gelmişti. Neşeyle, "Nasılsınız?" diye sordu. Yüzümüzdeki 
ifadenin tam tersini gösterdiğini belirtmeyecek kadar nazikti.
    İkimiz de koro halinde, "İyiyiz" dedik.
    Resul gidince Delia, "Kimi kastettiğini biliyorum. Onunla doğrudan bir işim 
olmadı, sosyal olarak hiç yan yana gelmedim ama adını duydum. İyi bir polis olması 
gerekir. Bölgesini teiniz tutuyor. Hikâye nedir?"



    "İddianamede tam olarak nasıl adlandırılır bilmiyorum ama tehditkâr davranış, 
taciz, yasadışı ateşli silah bulundurma, suç işlemek için çete kurma, kavga çıkarmak 
için kışkırtma, tehditle para toplama, polis kaynaklarının kötüye kullanılması... ha, 
bir de yasadışı afiş asma."
    "Seni iyi tanımıyor olsaydım, benimle dalga geçtiğini söylerdim" dedi Delia. 
Yansını yediği sandviçe baktı. "İştahım birden gitti." Sandviçi çöpe atmak üzereydi 
ama ben onu durdurdum. Nedense bu sabah çok açtım. Paratha'mın son lokmasını 
ağzıma atıp Della'nın bıraktıklarına başladım. Brüksel'den Baltimore'a kadar bütün 
çevre sağlık yönetmeliklerini hiçe sayan Delia sigarasını ve Zippo çakmağını çıkarıp 
bir Silk Cut yaktı. "Öyleyse ayrıntılar" dedi.
    Lal başını kapıdan uzattı. "Sigara içiyorsan pencereyi aralayabilir misin, Del?" diye 
sordu. Şaşırmıştım. Della'ya adıyla hitap edip de hayatta kalan kimseyi duymadım 
şimdiye kadar. Della onun bu aşırı samimiyetini duymazdan gelmekle kalmayıp 
pencereyi de araladı üstelik. Ya Delia şok halindeydi ya da Lal ile onun arasında 
bilmediğim bir şeyler dönüyordu.
    "Her şey Richard’ın eve Dan Druff ve Scabby Heided Bairns ile gelmesiyle başladı" 
diye söze başladım. Konuşmamı bitirdiğimde Delia yediği yarım sandviçle ikinci 
defa buluşacakmış gibi görünüyordu. "Yani şimdilik Lovell kazanıyor" diye sözümü 
bitirdim, "istediğini elde etmek için kas gücü var ve gangsterler onu her zamanki 
yollarla yenemiyorlar, çünkü ne zaman harekete geçseler kendilerini parmaklıkların 
ardında buluyorlar."
    Delia, "Onun bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum" dedi. "Emekli olduğunda 
kırkına yeni girmiş olacak. İyi bir emekli maaşı alacak ve özel güvenlik alanında 
doğru dürüst bir iş bulacak kadar da genç. Çok şeyi riske atıyor."
    Arkamdaki rafta duran açık bir kutudan bir Kit Kat aldım. Kâğıdını yırtarken, 
"Bundan çok daha fazlasını riske atıyor" dedim. "Hayatını riske atıyor. Uğraştığı 
insanlar bu kadar küçük düşürülmeyi kabullenemezler. Normal uyarı yolları Lovell'ı 
durduramazsa, sonunda birileri kellesine beş bin papel ödül koyacak."
    "Öyleyse bir savaş olacak. Ne kadar yoz olduğu hiç önemli değil, bir polis 
vurulduğu zaman kahraman olur. Kendimizden biri gidince, polis birileri bedelini 
ödeyene kadar durmaz."
    Sakin bir sesle, "Sanırım bunu anlamışlar" dedim. "Darbeyi indirmeleri için iyice 
çaresiz olmaları gerekiyor. Ama paranın onlarınki yerine Lovell'in cebine girdiği her 
hafta, çember biraz daha daralıyor. Collar di Salvo'nun oğlu gibiler için çaresizlik 
hangi noktadır bilmiyorum ama diğer oyunculardan bazılarının gerçekten canının 
yandığını biliyorum."
    Delia paketten bir sigara daha çıkardı. "Öyleyse Büyük Manchester Polisi hümanist 
nedenlerle Lovell'ı durdurmak zorunda. Bunu mu demek istiyorsun?"
    "Bunun gibi bir şey. Ama ben BMP'yle konuşmuyorum. Ben Baş Detektif Delia 
Prentice ve onun özenle seçilmiş ekibiyle konuşuyorum. Lovell polislikte bu kadar 
eskiyse köşesinde birkaç kişi olmalı, kim olduklarını nasıl öğrenebilirsin bilmiyorum. 
Bölgesel Suç Birimi'ndekiler gibi yabancılara ihtiyacın var."
    Delia tiryakilerin zaman kazanmak için yaptıklarını yaptı. Sigarasıyla oynadı, 
çakmağı elinde döndürdü, filtreyi inceledi "Peki ne öneriyorsun?" diye sordu.
    "Örtülü bir operasyon?"
    "Gönüllü olduğun için teşekkürler."



    Başımı iki yana salladım. "Kesinlikle hayır. Bu işte başımı siperden yukarı 
çıkarmayacağım. Unutma, özel sağlık sigortasına inanmayan bir insanım ve önemli 
organ nakilleri için bekleme listesi benim için fazla uzun."
    Delia bir nefes daha çekip, "Cesaretin yok mu oldu?" diye sordu.
    "Seni kurnaz sürtük" diye gürledim. "Cesaretim her zamanki gibi yüksek."
    "Gerçekten mi?" dedi sözcüğü yaya yaya. Allahım, Oxford mezunlarından nefret 
ediyorum. îlk derslerinde sözcükleri yayarak alaycı konuşmayı öğrenirler ve bir daha 
asla unutmazlar. Arka sokaklarda yetişen bizim gibilerin bundan etkilenmesi 
kaçınılmazdır.
    "Evet, gerçekten" dedim hırlar gibi. "Polis sensin, suçluları yakalamak senin 
görevin, hatırladın mı?"
    "Sorun şu ki, bana sağlam bir kanıt getirmiyorsun" dedi Delia.
    "Öyleyse kendi örtülü operasyonunu başlat. Beni bu işin dışında tut."
    "Bizim için çok zor, Kate. Örtülü operasyon yapamayız. Elimizde bize yardım 
edecek ehlileştirilmiş bir kulüp müdürü yok. Söylediklerinden, bağlantıda olduğun 
kişilerin Polis Memuru Dibble'ı açık kollarla karşılamayacağını çıkarıyorum. 
Tanıdıkları şeytanla anlaşmanın daha iyi olacağını düşünebilirler. Oysa sen..."
    "Bir de kendine arkadaş diyorsun, Lovell gibi bir hayvana ve ordusuna karşı 
ayaklanmamı mı istiyorsun?"
    Delia omuzlarını silkti. "İhtiyacın olan bütün desteği vereceğimizi biliyorsun. Kaldı 
ki bana anlattıklarından fazla söz edilmediğini ama çok ciddi eylemler olmadığını 
çıkardım. Kimse öldürülmedi, kimse ciddi bir fiziksel zarar görmedi. Bay Lovell'ın 
adamları mülke karşı şiddette uzmanlaşmış görünüyor. Yasalara uygun araçları 
olduğu anlaşılıyor. Polisi çağırıyor. Sanırım güvende olursun."
    "Çok teşekkürler" dedim.
    Delia bir elini koluma koydu. Gözleri ciddiydi. "Senden kendimin yapmayacağı bir 
şey istemiyorum. Seni destekleyecek ekibi kendi ellerimle seçeceğim."
    "Böylece kendimi daha iyi mi hissedeceğimi mi sanıyorsun? Herkes biliyor ki sen 
benden de daha çılgın bir piçsin!" dedim acı acı. Yenildiğimi biliyordum.
    "Peki yapacak mısın?"
    Pes ederek, "İşi ayarladığımda seni ararım" dedim. "Mutlu değilim, bunu bilmeni 
istiyorum."
    Delia beni kucaklayarak, "Buna pişman olmayacaksın" dedi.
    "Olmasam iyi olur."
    Çıkarken Kit Kat'ın parasını Delia ödedi.
    
Bill devrimine bensiz başlayabileceğini düşünmesin diye büroda suratımı 
göstermenin zamanı geldi diye düşündüm. Şansım varsa Bill hâlâ Sheila'ya 
Kuzeybatı'nın hoşluklarını göstermekle meşguldü.
    Şansın benden yana olduğunu nasıl düşünebildim bilmiyorum. Şans hayatımda o 
kadar uzun bir süredir yoktu ki, deniz aşırı ülkelere kaçtığını düşünmeye 
başlamıştım. İçeriye girdiğimde Bili, Shelley'nin masasına oturmuş, onunla birlikte 
bir dosyayı inceliyordu. Ben Bill'le, Shelley de benimle konuşmadığı için ilginç bir 
konuşma olacağa benziyordu. Bill beni ne şeyle, "Kate" diyerek karşıladı. "Seni 
görmek ne güzel." Ben de Romanyalı Marie'yim.
    Ortaya "Merhaba" dedim. "Tapu Müdürlüğü'nden bana bir şey geldi mi?"



    Shelley iğneli bir sesle, "Zaman zaman masanın üzerindeki göze baksan gelip 
gelmediğini bilirdin, değil mi?" dedi. Daha o sabah baktığımı söylemenin zamanı 
değildi herhalde. Büro yöneticimi kaybetmek istemiyorsam, değildi.
    Bill tedirgin bir ifadeyle, "Taşınmamın sonuçları hakkında düşündün mü?" diye 
sordu.
    Büro kapımdan girerken durdum, ellerimi alaycı bir şaşkınlıkla kaldırıp, "Aman 
Allahım, düşünmem gereken bir şey olduğunu biliyordum. Ne kadar aptalım! 
Aklımdan çıkıp gitmiş" dedim. Gözlerimi tavana dikip büroma doğru marş marş 
yürüdüm. Kapıyı arkamdan sıkıca kaparken, "Elbette düşündüm" diye bağırdım. 
Aptal sorular soranlar kaba cevaplar beklemelidir.
    Tapu Müdürlüğü'nden gelen mektup, masa üstü rafın en tepesinde duruyordu. 
Bugünlerdeki hızları beni hep şaşırtıyor. Anlayamadığım, avukatların bir evin 
mülkiyetini bir kişiden diğerine geçirmesinin neden iki ay sürdüğüydü. Kapak 
yazısıyla gelen fotokopileri inceledim. Yazı, Helen Maitland'la görüşürken beni 
sürekli dürtükleyip rahatsız eden bir şüpheyi doğruluyordu.
    Sarah Blackstone'un eski hastalarıyla konuşmam konusunda uyarı almış 
olabilirim. Ama Alexis onun eski sevgilisi hakkında hiçbir şey söylememişti.
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Gerçek Dr. Helen Maitland'la ilk görüşmeme yeterli bilgiye sahip olmadan 
gitmiştim. Aynı hatayı ikinci kez yapmayacaktım. McDonalds'a gitmekten daha az 
paraya mal olan bir Bradford köri kafesinde geç bir öğle yemeğinden sonra şehir 
merkezinin hemen dışındaki sokağa park ettim. Sokak, bir tepeye yayılan sırt sırta 
teraslı evlerden oluşuyordu. Yarım düzine Asyalı oğlan ve birkaç beyaz çocuk, 
yıkılan evlerden birinin arazisinde kriket oynuyordu. Otomobilden hemen 
inmeyince çocuklar oyun oynamayı bırakıp merakla bana baktılar. Onların ilgisini 
uzun süre hak edecek kadar ilginç değildim, çok geçmeden oyunlarına geri 
döndüler.
    Sokağın ortasındaki bir eve gözümü diktim. Ev temiz ve düzenli görünüyordu, 
bahçesinde yabani otlar yoktu ve boyası iyi durumdaydı. Birkaç yıldır çalmadığım 
bir kapıydı ve nasıl karşılanacağımı bilmiyordum. Bu durumda bile Sarah 
Blackstone'un meslektaşlarından birini sorguya çekmekten daha cazip olduğunu 
hissediyordum. Buraya ilk olarak kayıp bir insanı aramak için gelmiştim. Bu kişi onu 
bulmamdan kısa bir süre önce öldürülmüş, kız arkadaşı bir numaralı şüpheli 
olmuştu. Soruşturmalarım kız arkadaşı temize çıkardı ama bu arada birçok yara da 
açmıştım. Kız arkadaşla, yani Maggie Rossiter'la duruşmadan beri konuşmamıştım. 
Ama hâlâ büronun Noel kartı listesindeydi. Bize iş aktaracağı için değil, ondan 
hoşlandığım ve bunu söylemenin daha iyi bir yolunu bulamadığım için.
    Maggie sosyal hizmet uzmanı ve bölgedeki uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin 
gönüllü bir çalışanıydı, gerçi ilk gördüğünüzde ikisi de aklınıza gelmezdi. Keskin 
dilli ve sertti. Ama ben onun öbür yanını da görmüştüm. Yumuşaklığını ve 
üzüntüsünü görmüştüm. Herkes böyle bir bilgiyi affedemez. Maggie'nin 
affedeceklerden biri olduğunu umdum.



    Bir saat kadar otomobilde oturup sıkıntıyı defetmek için Radio Five Live'de haber 
programını dinledim. Sonra eski bir mavi Ford Escort, Maggie'nin evinin önünde 
durdu. Otomobilin kapısı açılırken bahçeden kaldırıma küçük bir kedi atlayıp 
otomobilden çıkan kadının bacaklarına dolandı. Maggie kıvırcık saçlarını arkada ve 
yanlarda kısa kestirmişti ama bunun dışında onu son kez gördüğüm zamanki 
gibiydi, karın bölgesindeki birkaç kilo fazlasına kadar. Maggie kediyi okşamak için 
eğildi, kediyi omzuna koydu ve otomobilden evrak çantasıyla kucak dolusu dosyayı 
aldı. Eve zorlukla girmesini seyrettim ve ona beş dakika daha zaman tanıdım.
    Özel detektiflikte kurallarımdan biri de görüştüğüm insanların yanından onları 
mutlu bırakarak ayrılmaktır ki ikinci kez de benimle görüşsünler. Vaaz verdiğimde 
ne kadar başarılı olduğumu anlayacaktım şimdi. Kapı açıldığında Maggie'nin 
yüzündeki ilgili merak ifadesinin yerini düşmanlık o kadar çabuk aldı ki ilk ifadenin 
benim kuruntum olup olmadığını merak ettim. Maggie, "Vay, vay, vay" dedi. "Bu 
Kate Brannigan değil mi, kadın detektif. Bu hafta kimin hayatını ak üst ediyorsun?"
    "Merhaba, Maggie" dedim. "Buradan geçtiğimi söylesem bana inanmazsın 
herhalde."
    Alaycı bir tavırla, "Doğru" dedi. "Ayrıca buradan bir daha geçtiğinde geçip gitmeni 
de söyleyeceğim."
    "Moira'nın ölümü yüzünden beni suçladığını biliyorum."
    "Gene doğru. Bu sefer neyin peşindesin?"
    "Onu geri getirmemiş olsaydım Jett başka birini tutacaktı.
    Büyük olasılıkla daha az vicdanlı birini."
    "Senden daha az vicdanlı birinin varlığına inanmak zor" dedi Maggie.
    "Hiç Parlamento'da Dün programını dinlemez misin?" Maggie gayretine rağmen 
gülümsemesini gizleyemedi.
    "Bana neden kapıyı kapatmamam gerektiğine dair iyi bir neden söyle" dedi.
    Ağzımın kenarında hafif bir gülümsemeyle, "Lezbiyenler acı çekecek, olabilir mi?" 
diye sordum.
    "Sanmıyorum" diye içini çekti. Kapı kapanmaya başladı.
    Çaresizce, "Şaka yapmıyorum, Maggie" dedim. "Müşterim bir lezbiyen ve işi 
ortaya çıkarmazsam cinayet suçlamasından daha kötü bir durumla karşı karşıya 
kalacak."
    Kapının hareketi durdu. Onu yakalamıştım ama bu kadar kolay teslim 
olmayacaktı. "Cinayet suçlamasından daha kötü mü?" diye sordu, yüzü şüphe 
doluydu.
    "Çocuğunu kaybetmesinden söz ediyorum. Ve normal yollar nedeniyle değil."
    Maggie başını iki yana sallayarak kapıyı açtı. "İyi bir nedenin olsa iyi olur" diyerek 
beni uyardı.
    Arkasından içeri girdim ve son kez geldiğimde orada olmayan sallanan iskemleyi 
hedefledim. Kitap rafları, plaklar ve kasetler aynı gibi görünüyordu. Ama Maggie 
büyük Klimt'in yerine Matisse'in Jazz dizisinden mavi-beyaz bir baskı asmıştı. 
"Yardımını istemenin zor olduğunu biliyorum ama müşterilerim için bu işi yapmak 
adına kendimi aşağılatmak zorunda kalmama hiç aldırmam" dedim.
    "Yalvarmayacak kadar gururluyuz, ha" dedi alaycı bir tavırla.
    "Umarım beni yalvartmak zorunda bırakmazsın. Ama bana bir konuda söz 
vermeni istemek zorundayım."



    Kanepenin koluna otururken "Nedir?" diye sordu. Bir ayağı koltuğun üzerinde, 
öbürü hâlâ yerdeydi.
    "Sana anlatacaklarıma kendi müşterilerine verdiğin gizlilik derecesini 
uygulayacaksın."
    "Gizlilik istiyorsan bir terapiste para ödeyebilirsin. Müşterilerimin böyle bir 
seçeneği yok. Ama hikâyeni duymanın bedeli buysa, ödenmiş kabul et. 
Söyleyeceklerin bu dört duvar,, dışına çıkmayacak, tabii suskun kaldığımda 
insanların zarar göreceğini düşünmezsem. Bu iyi mi?"
    "İşe yarar. Sarah Blackstone adlı bir doktor tanıyor muydun?"
    Yüzündeki ifadenin değişmesi bana cevap vermiş oldu "Hikâyeni anlat. Sonra 
sorularına geçeriz" dedi. Sesi sertti.
    Gerçeği olduğu gibi anlatma zamanı geldi. "Müşterimle sevgilisi Dr. Blackstone'un 
hastalarıydı. Doktor onları iki kadından bebek yapmanın mümkün olup olmadığını 
anlamak için yaptığı deneylerde kobay olarak kullandı. Müşterimin sevgilisi şu anda 
birkaç aylık hamile." Maggie'nin tavrı güneş görmüş kar gibi erimişti. Noel'in ne 
olduğunu yeni öğrenmiş bir çocuğun şaşkınlığıyla bana bakıyordu.
    "Ama Sarah Blackstone öldürüldü" dedi. "Aman Allahım."
    "Aynen öyle. Polis üstüne geldiği bir hırsız tarafından öldürüldüğünü söylüyor. 
Basın bültenlerinde 'uyuşturucu müptelası' sözcüklerinin yer almaya başlaması an 
meselesi. Müşterim, polisin, Dr. Blackstone'un gerçekten ne yaptığını 
öğrendiklerinden ama soruşturmalarını gizlilik içinde sürdürdüklerinden 
endişeleniyor."
    "Peki sen neden buradasın?"
    İyi soru. Bu kez görüşmeden önce düşünecek çok zamanım olduğu için yalanlarım 
hazırdı. "Sarah Blackstone'un geçmişini olabildiğince öğrenmeye çalışıyorum. 
Öldürülmesinde gizli bir yan varsa bu işin arkasında kimin olduğunu öğrenmek 
istiyorum. Böylece polise ipucu sunarım, bu da Sarah'nın yaptıklarıyla ilgili 
soruşturmayı durdurabilir."
    "Akla yakın geliyor. Ama zaten hep öyle olmuşlardı" dedi Maggie. Bana yardım 
etme arzusuyla yanıp tutuşur gibi görünmüyordu.
    "Pennines'in bu tarafındaki lezbiyen çevresiyle senin dışında bir bağlantım yok" 
dedim. "İnan bana, başka bir yol olsaydı o yola sapardım. Bu koşullar altında burada 
bulunmak herhalde beni en az senin kadar heyecanlandırıyor. Ama yardırma 
ihtiyacım var, Maggie. Sarah Blackstone'un yaptıkları açığa çıkarsa yalnızca bağırış 
çağırış olmayacak. Bir cadı avı başlayacak."
    Maggie gözlerime bakmıyordu. Konuyu ciddi olarak düşünüyor ve benden 
etkilenmek istemiyor gibiydi. En nihayet gözlerini bana çevirerek, "Sanırım 
araştırmanın bazı yönlerinde sana yardım edebilirim" dedi.
    "Sarah Blackstone'u tanıyor muydun?"
    Maggie omzunu silkti. "Yakından değil. Kadın Yardım Grubu'nda tanıştık. 
Buradakinin yanı sıra Leeds'deki sığınmacı kadınlarla da ilgileniyorum. Sarah, 
Leeds'deki sığınma evinde resmi olmayan bir klinik yürütüyordu. Kötü şekilde 
dövülmüş kadın ve çocukların acil olarak sığınma evine kabulü gerektiği zaman 
doktor raporu vermesi için çağırdıkları doktorlardan biriydi. Birkaç yıl önceye kadar 
ikimiz de yönetim komitesindeydik ama sonra Sarah istifa etti. Bu işin gerektirdiği 
enerjiyi verecek zamanı olmadığını söyledi."



    "Nasıl bir kadındı?"
    Maggie'nin yüzünde belli belirsiz bir gülümseme dolaştı. "Yorucuydu. Her zaman 
enerji dolu, asla bir işi yarım yapmayan kadınlardandı. Hırslı, akıllı, kendini adamış. 
İnandığı davalara zamanının büyük kısmını verirdi. Mesleki olarak ilgilendiği 
kadınlara tutkuyla bağlıydı. Büyük bir mizah duygusu vardı. Bazen tam bir palyaço 
olabiliyordu."
    "Rahibe Teresa'yı anlatıyor gibisin."
    Maggie bir kahkaha savurdu. "Sarah Blackstone mu?" Kesinlikle, hayır. Erdemleri 
kadar hataları da vardı. Karşılaştığım her doktor gibi o da Allah'tan daha büyük 
olduğuna inanmıştı. İnatçı ve küstahtı, bazen hiç komik olmayan konularda 
düşüncesizlik yapardı. Aklına bir şeyi takmışsa, herkes kabul edene kadar rahat 
vermezdi."
    "Onunla sosyal olarak görüşür müydün?"
    "Seyrek. Aynı partilere, barbekü partilerine, yardım toplantılarına giderdik, bu tür 
yerleri bilirsin."
    Yalnızca adını duymuştum, Allah'a şükürler olsun. "Öldüğü sırada ilişki içinde 
olduğu biri var mıydı?" diye sordum. Maggie beni engelleyecekse herhalde burada 
başlayacaktı.
    Maggie, "Sanmıyorum" dedi. Samimi görünüyordu. "Son girdiği ilişki geçen yazın 
sonunda bitti. Görüştüğü kadın, Diana yeni bir işe başlamak için Exeter'e taşındı ve 
ilişkinin sürmesini sağlayacak kadar sağlam bir bağları yoktu. Yılın büyük kısmında 
birlikte olmuşlardı ama birbirlerine bağlanacak biçimde değil. Sarah'da hep bir uzak 
yan vardı, sanki kimsenin yanına sokulmasını istemiyormuş gibiydi.
    "Bu tavra Helen Mainland da dahil miydi?"
    Maggie'nin kaşları yukarıya kalktı. "Bu iş biteli yıllar oldu. Helen'le Sarah'yı nasıl 
duydun?"
    "Sarah onun adını takma ad olarak kullanıyordu. Aralarındaki ilişkinin 
meslektaşlıktan daha ileriye gittiğine emin değilim." Buraya kadar doğru. Ancak 
kuşkularımın Tapu Müdürlüğü'nün belgesiyle doğrulandığını Maggie'ye söylemenin 
âlemi yoktu. Helen Maitland'ın evi, tek kendi adına tescil edilmeden önce, Dr. 
Maitland ile Dr. Sarah Blackstone'un ortak mülküydü. Evlerini sevgilileri dışında 
başka biriyle ortak alan kaç kişi vardır bilmiyorum.
    Maggie'nin dudakları pişmanlıkla büküldü. "Ben de sana olduğunu söyledim, 
değil mi?"
    "Eh, kuşkularım vardı" dedim. "Aralarında ne vardı?"
    "Tamam, anlatayım... Bir düşüneyim... Birbirlerini ilk kez altı ya da yedi yıl önce 
görmüş olmalılar. Sarah geldiğinde Helen Leeds'deydi zaten, aralarında bir anda 
şimşek çaktı. Karşılaştıkları geceyi hatırlıyorum. Bir Lezbiyen Telefon Hattı yararına 
verilen bir partiydi. Biri onları tanıştırdı, ikisi birbirlerine baktılar ve çarpıldılar. 
Birkaç hafta içinde birlikte oturmaya başladılar ve sonunda ortak bir ev aldılar. Sonra 
ayrıldılar."
    "Neden?"
    Maggie baş ve işaret parmaklarıyla burnunu ovuşturdu, birden sinüzitten dolayı 
başının ağrıdığını keşfetmiş bir kadın gibi. Sakin bir tavırla, "Ben o sıralarda 
kendimle meşguldüm" dedi. "Üç yıl kadar önceydi. Benim için iyi bir dönem 
değildi."



    İkimiz de hatırlayarak sessiz oturduk. Benim için Moira'nın ölümünü kabullenmek 
zor olmuştu. Maggie için bir kâbus gibi olmalıydı. Hayatının en kötü günlerini hızla 
ileriye sarması için onu sabırla bekledim. Bazı şeylere ben bile duyarlılık gösteririm. 
Birkaç dakika sonra Maggie alnını ovuşturmayı bırakıp gerçeğe geri döndü. 
"Ayrıntıları öğrendiğimden emin değilim ama öğrenmişsem bile şimdi kesinlikle 
hatırlamıyorum. Sanırım Helen'in çocuk istemesi, Sarah'nınsa istememesiyle ilgiliydi. 
Her neyse ciddi bir sorundu. Bildiğim kadarıyla büyük kavgadan sonra birbirleriyle 
hiç konuşmadılar, yalnızca avukatları aracılığıyla işleri hallettiler. Bir arkadaşım 
Sarah'nın avukatıydı, hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. Büyük bir aşk bir gecede 
tam bir nefrete dönüşmüştü sanki."
    "İlginç" dedim, beynim fazla mesai yapıyordu. İlk düşüncem Maggie'nin çocuk 
meselesini tam tersi biçimde hatırlamış olduğuydu. Sonra ya yanılmıyorsa diye 
düşündüm.
    Bu konuyu açma fırsatını bulamadan Maggie başını hayretle iki yana sallayarak, 
"Ha, öyleyse buraya gelmenin nedeni bu, değil mi?" dedi. "Müşterini şüpheli 
listesinden çıkarmak için uygun bir eşcinsel bulmak."
    "Böyle çalışmadığımı biliyorsun. Çalışsaydım polise üç yıl önceki bir olayı 
anlatırdım..."
    Özüre dönüşmese bile utanmışlığı her halinden belliydi. "Evet, tamam" dedi. 
"Helen böyle biri değildir. İnan bana, onu tanıyorum. Leeds'e geldikten kısa bir süre 
sonra en iyi arkadaşımla bir yıl kadar çıktı. Her neyse, geçen yıl Helen'in ilgilenmek 
zorunda olduğu işler, Sarah Blackstone'un yaptıklarından çok daha önemli olmalı 
onun için."
    "Ne gibi?"
    "Rahim kanseri gibi. Tam histerektomi geçirdi. İyileşeli henüz üç ay falan oldu."
    Kendimi sıkılmış bir limon gibi hissettim. "Sarah'dan sonra çıktığı biri oldu mu?" 
diye sordum. Cevabı bildiğimi sanıyordum ama teyit ettirmek her zaman iyidir.
    Maggie, "Evet" dedi. "York'ta bir kız arkadaşı var: Flora. Üniversitede kütüphaneci. 
Çok gür siyah saçları var, şu Viktorya döneminin çaresiz kızları gibi."
    "Galiba onunla karşılaştım. Çok yüksek sesle konuşursan kırılacakmış gibi 
duruyor."
    "Normal hayat içinde insana böyle gelir. Ama onu eylemde göreceksin, eski 
tüfekler kadar katıdır. St. George onu bir ejderhanın elinden kurtarmış olsaydı, 
yanlış kişiyi aldığını anlaması için eve kadar götürmesi gerekmezdi. İş Helen 
Maitland'a geldi mi, Flora sarhoş gibi olur. Bunu hemen anlayabilirsin. Flora, Helen'i 
gördüğü anda kafasına taktı. Acımasız bir çekicilik tacizi, kesinlikle böyle. 
Bugünlerde Helen'i tek başına görme şansını asla bulamayız. Flora yanından asla 
ayrılmaz."
    "Ne kadar zamandır birlikteler?"
    Maggie kaşlarını çatarak hatırlamaya çalıştı. "Bir süre oldu. Helen'e kanser teşhisi 
konulmadan önceydi. Kanser olmasaydı ve duygusal desteğe ihtiyaç duymasaydı 
Helen'in Flora'yı çok önce bırakacağı izlenimini edinmiştim. Bunu ilişkilerde çok sık 
görürüm: Bir tapan, bir de yalnızca hoşlanan vardır. Eee, bu ilişkide Helen tapan 
kadın değil. Ama kesinlikle Sarah'nın ardından yas tutmuyor, eğer düşündüğün 
buysa. Bu ilişki Sarah ölmeden çok önce ölmüş ve gömülmüştü" dedi kesin bir dille.



    Bir şey söyleme fırsatı bulamadan ön kapı açıldı ve yirmili yaşlarda ambulans 
hemşiresi üniforması giymiş, uzun boylu bir kadın içeriye girdi. Maggie'ye 
"Merhaba, canım" diyerek odaya girdi ve Maggie'nin başının tepesini öptü. Bana 
sırıttı. "Merhaba. Sizinle tanışmıyoruz."
    Maggie, "Bu Amanda. Senin yılbaşı kartlarını yakan Amanda'dır" dedi kuru bir 
sesle.
    Uzun boylu kadının yüzü karardı. "Siz Kate Brannigan mısınız?" diye. sordu. 
"Benim."
    "Allah'ım" dedi. "Sizde de ne yürek varmış. Buraya gelip bizi rahatsız etmeye nasıl 
cesaret edersiniz? Yeterince şey yapmadınız mı?" Bana doğru gönülsüz bir adım attı.
    Ayağa kalktım. "Sanırım gitmenin zamanı geldi" dedim. Hemşire, "Yanılmıyorsun" 
cevabını verdi hırlar gibi,
    Maggie uzanıp sevgilisinin kalçasına hafifçe dokunarak, "Sorun yok, Mand" dedi. 
"Seni otomobiline kadar geçireceğim, Kate."
    Amanda bizi izleyerek merdivende duruyordu. Otomobilimin durduğu yokuşu 
tırmanırken Maggie, "Kalbimi kıranın sen olduğunu sanıyor" dedi. "Bir süre ben de 
öyle düşünmüştüm. Moira'yı idealize ettiğimi kavramam için bir yıl geçmesi gerekti. 
Moira harika bir kadındı ama kafamda oluşturduğum masalsı yaratıkla bir ilgisi 
yoktu aslında. Gerçekten dürüst olmam gerekirse aramızdaki mesafeyi asla 
kapatamadığımızı kabul etmeliyim. Bizi birbirimizden ayıran çok şey vardı. Yani 
senin bu gezegende yaşadığını hatırladığım ender anlarda seni öfkeyle 
düşünmüyorum. Büyük olasılıkla hapse girmemi engelleyen kadın olarak 
hatırlıyorum, böylece özgür kalıp Amanda'yla tanışabildim."
    Otomobilimin yanına gelmiştik. Elimi uzattım, tokalaştık. "Teşekkürler" dedim.
    "Böylece şimdi başa baş olduk."
    Kaldırımdan geri dönmesini seyrettim. Kapının önündeki basamakları koşarak 
çıktı ve yirmi yıl önce, tutuklanmasına ne den olacak biçimde kucaklaştılar. Bu işin 
sonunda hâlâ nefret listesinde yer almayacağımı umuyordum.
    
Geniş patikadan geçip bir Mısır tapınağının önünde durdum Bir sfenksin ayaklan 
arasına yapılmış taş bir kaidenin üzerine oturdum. Bir tarafımda bir Greko-Romen 
tapınağının sütunlarını görebiliyordum. Arkama yaslanıp Edinburgh's Scott 
Anıtı'nın küçültülmüş versiyonu gibi bir Gotik helezon düşündüm. Yağmurlu bahar 
güneşi, otların granit ve değirmen taşlarının arasında çıkmasına neden olmuştu. 
Düşünmek için bir Viktorya dönemi mezarlığı gibisi yoktur.
    Saat sekize kadar Manchester'a dönmeme gerek yoktu, Sarah Blackstone'un hayatı 
ve ölümü hakkında toplandığım parça parça bilgileri düşünmek için biraz yalnız 
kalmaya ihtiyacım vardı. Leeds'e gidip IVF birimi personelini sorguya çekecek 
zamanım olmadığına kendimi ikna etmekte fazla zorluk çekmedim. Otley Yolu'ndaki 
Undercliffe Mezarlığı, Bradford manzarası ve ölümsüzlüğü hatırlatan taşlarıyla 
mükemmel bir yanıt gibi göründü. Dikili taşlar, haçlar, dev suluklar, oymalı mezar 
taşları ve küçük tapınaklarla kuşatılmış olarak ölümü düşünmek dünyadaki en doğal 
şeydi.
    Alexis'e göre, Sarah Blackstone'un yakaladığı iddia edilen hırsız aslında hiçbir şey 
çalmamıştı. Cinayet yerinde kayıp olan tek şey, bir mutfak bıçağı olduğuna inanılan 
cinayet silahıydı. Bu teoriyi kafamda oturtmakta zorluk çekiyordum. Sarah onun 



üstüne geldiğinde hırsız içeri yeni girmiş bile olsa, bir hırsızlık yapıldığının belirtisi 
olması gerekirdi, yükte hafif pahada değerli eşyaların biraraya toplanması gibi. Diğer 
bir konu da bıçaktı. Cinayet aleti mutfaktan alınmışsa, hırsızın doğal tepkisi bıçağı 
düşürmek, hatta yaranın üzerinde bırakmak olurdu.
    Çünkü hırsız eldiven takmış olurdu. Akıllı bir hırsız iz bırakmamak için bıçağı 
yanına almak zorunda olmazdı. Uyuşturucu çekmiş canki bir hırsız bile bıçağı 
almanın büyük bir risk olduğunu anlayacak sağduyuya sahip olurdu. Kaliteli 
bıçakları kaybetmek birçok insanın sandığından daha zordur. Er ya da geç 
kendilerini bulduracak bir yol bulurlar.
    Peki hakiki bir hırsız değilse kimdi? Sırtımda esen soğuk rüzgârla ürperdim. 
Yakamı kaldırıp bir sfenksin korunmalı tarafına sığındım. Sarah Blackstone 
meslektaşlarının geleceği için risk oluşturuyordu, buna şüphe yok. Ama bunu ne 
kadar çok düşünürsem, bu yüzden öldürülme olasılığı o kadar azalıyordu. Sırrı 
keşfedilmiş olsa bile doğrudan adı ortaya çıkmış biri yoktu büyük olasılıkla. "Çamur 
at izi kalsın" deyişinin doğruluğuna rağmen, çabuk kuruduğunu ve beyaza 
boyandığında kimsenin izi hatırlamadığını yaşayarak öğrenmiştim. Yani öfkeli ve 
korkmuş meslektaşlar olamazdı herhalde.
    Sarah Blackstone'un doğmasına yardım ettiği bebeklerden bazılarının doktora 
yeteneğinden fazla şey borçlu olduğuna kafamda hiç kuşku yoktu. Yumurtaları öbür 
yumurtalarla karıştırılmıştı, bazı arkadaşlarını acımasızca aldattığını kendi 
gözlerimle görmüştüm. Bebekler yerine gelincik yetiştirmeyi tercih eden bir kadın 
olsam da, sizin genlerinizi aldığını sandığınız bir çocuğun bir egomanyağın çocuğu 
olduğunu keşfetmenin ne kadar yıkıcı bir şey olduğunu düşünebiliyorum. Chris'in 
taşıdığı çocuk böyle sapık bir aldatmanın sonucuysa Alexis'in nasıl tepki vereceğini 
düşünebiliyorum. Sarah Blackstone'un ölü olması onun yararınaydı. Anlaşılan, ikiyle 
ikiyi toplamayı becerebilir, Sarah Blackstone'un gerçek kimliğini ortaya çıkarırlarsa 
ellerinde cinayet için harika bir nedenleri olabilecek birtakım kadınlar vardı etrafta.
    Bir de Helen Maitland vardı.
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En zor kısım Tony Tambo'yu oyuna katmaktı. Bana yalnızca brifing vermekle 
yetinmek istiyorlardı. Tony ve arkadaşları beni Detektif Lovell ve katilleriyle 
kapıştırmaya aldırmıyorlardı ama kendilerini riske atma noktasında çizgiyi 
çekiyorlardı. Ona yalnızca telefon edip işbirliği yapmasını istemenin bir yararı 
olmayacağını biliyordum. Bu yüzden Bradford'a gitmeden önce belirli bir İtalyan 
espresso barına uğramıştım.
    Her sabah saat on bir ile on iki arasında Collar di Salvo, Carpaccio'nun arka 
tarafındaki bir bölmede oturur. Burası Kraliyet Adliye binasının köşesindedir. Collar 
kendisini Manchester'ın Baba'sı olarak düşünmekten hoşlanır. Gerçekteyse yaşlı 
adam herhalde Mafya'dan çok medyaya daha yakındır. Miles Platting'deki eski Tripe 
Kolonisi'nde doğmasına rağmen İtalyan aksanı vardır. Yasal işyerlerine sahiptir ama 
gerçek geliri hukukun yanlış tarafından gelir. Çok ciddi işler değildir bunlar: Biraz 
koruma karşılığı alman haraç, biraz sahte marka giyim, ara sıra sahte müzayedeler 
ve çok sayıda çalıntı otomobillerin plaka değişimi. Bu tip ufak tefek işler, Bayan di 



Salvo'nun gerçek Cartier mücevherleri ve Marina Rinaldi giysileri içinde yaşamasını 
sağlar. Kesinlikle uyuşturucu yok.
    Son yıllarda uyuşturucu patronlarının yükselmesiyle birlikte Collar'ın yönetim 
tarzı ve suç çeşitleri önemsiz görünmeye başladı. Yine de Manchester'da yasalardan 
uzaklaşan herkesi ikinci kez düşünmeye sevkeden bir addır hâlâ. Veliaht genç Joey 
afiş işinde olduğu için Collar konuşulması gereken bir insan olarak görüyordu. Daha 
önce hiç tanışmamıştık ve birbirimize iyilik borçlu değildik ama Collar'ın beni 
dinlememesi için bir neden de göremiyordum.
    Kafe bölümüne güvenle girdim ve yaşlı adamın bölmesinin tam karşısında 
durdum. "Size kahve ısmarlamak isterim" dedi.
    "Bay di Salvo" dedim. Adam çevresindekilerin ona bir filmde oynuyorlarmış gibi 
davranmasından hoşlanır. Kendimi aptal gibi hissettim ama bu işimde alışılmadık 
bir duygu değildir.
    Collar'ın koca kafası, kırık burnuna kadar müzelerde gördüğünüz şu Roma 
büstlerinden birine benziyordu. Koyu, ıslak gözler beni yukarıdan aşağıya süzdü. 
Soylu bir baş sallamayla, "O şeref benimdir, Sinyorina Brannigan" dedi. Kim 
olduğumu bilmesi onun hakkında duyduklarımı doğruluyordu. Karşısında oturan 
iri kıyım, bölmeden çıkıp birkaç adım ötedeki bir masaya geçti.
    Oturdum. "Hayat size karşı iyi davranıyor mu?"
    Scorsese'nin karşısında oyunculuk sınavına çıkmış gibi omuz silkti. "Vergi ve vergi 
memurları dışında şikâyetim yok."
    "Aileniz iyi mi?"
    "Cosi, cosa."
    Masaya iki duble espresso geldi, önümüze kondu. Aslında cappuccino ve bir parça 
panettone istemiştim ya, boş ver. Bu kadar kafein depoladıktan sonra Bradford'a 
uçabilirdim. "Sizinle konuşmak istediğim konu Joey'le ilgili" diyerek şekerliğe 
uzandım.
    Collar'ın başı bir yana eğildi, ipek kravatıyla gömlek yakası arasındaki buruşuk 
tavuk derisi katını ortaya çıkardı. Yumuşak bir sesle, "Devam et" dedi.
    Joey, Collar'ın torunuydu ve gözbebeğiydi. Babası Marco on iki yıl önce bir sürat 
yarışında ölmüştü. Şimdi Joey yirmi yaşındaydı, yaşlı adamın beklentilerine göre 
yaşamaya çalışıyor ama başaramıyordu. Joey'in sorunu annesine benzemesiydi. 
Annesi evlendiği adamın saygın bir ikinci el otomobil satıcısı değil de bir gangster 
olduğunu öğrenince yaşadığı şoktan tam olarak hiç kurtulamamış zarif bir İrlandalı 
kadındı. Joey'de, di Salvo'nun acımasızlığı yoktu ve Costello'ların bütün yumuşaktım 
almıştı. Asla gangster olmayacaktı ama Joey gerçek mesleğin ne olduğunu öğrenmesi 
için önce büyükbabasının bir çukurda yatıyor olması gerekiyordu. O zamana kadar 
Collar benim gibi kötü haber getiren insanlarla yüz yüze gelmek zorundaydı.
    "Afiş işi kötü gidiyor. Sorunu özetleyerek zekânıza hakaret etmeyeceğim. Detektif 
Lovell'la ilgili her şeyi bildiğinizden eminim. Lovell'in polis arkadaşları yüzünden 
sorunu çözmek için geleneksel yöntemlerin etkisiz kaldığını bildiğinize de eminim. 
Joey'in sorunu müşterimle çakıştı, her şeyi halledecek bir çözüm öneriyorum." Susup 
fincanımdaki öldürücü silahtan bir yudum aldım. Ağzım koyu ve acı tadı aldı, 
cehennemin dibi gibiydi.
    Collar üstü lekeli elini ceketinin içine sokup bir puro çıkararak, "Çok iyi olur" dedi.



    "Bu yöntemin işe yaraması için yardımınıza ihtiyacım var" dedim. Bu arada Collar 
puronun ucunu koparmış, emiyordu. "Tony Tambo'nun işbirliğine ihtiyacım var ve 
bu desteği almak için yeterli ikna gücüm yok."
    "Ve Joey'i -puf- beladan kurtarmanın -puf- karşılığında-Tony'yi, yardım -puf- 
etmeye ikna edeceğimi umuyorsunuz."
    "Aynen böyle Bay di Salvo."
    "Tambo'yu neden istiyorsun?"
    "Detektif Lovell alttan güreşiyor. Aslan payını alma girişimlerinin ardında onun 
olduğunu fazla insan bilmiyor. Ama Tony onunla zaten yüz yüze gelmiş, yani 
adamın görüşmeye gelerek kaybedeceği bir şey yok. Tony'nin yapacağı tek şey 
görüşmeyi ayarlamak. Gerisini ben hallederim. Benim kellem tehlikede, başkalarının 
değil."
    Collar başını salladı. Bir an gözlerini kapadı. Bu, purosuyla temiz hava alanımı 
taciz etmesini önlemedi. Gözlerini açıp benimkilere baktı. "Oldu bil" dedi. "Benden 
aksi bir şey duymadığın sürece bu gece Tambo'nun kulübünde saat sekiz buçukta 
görüşme olacak, tamam mı?"
    "Tamam." Nasıl bu kadar hızlı halledeceğini sormak istemedim. Doğrusunu 
söylemek gerekirse öğrenmek de istemiyordum. Ayağa kalktım, tam ona teşekkür 
etmek üzereyken Collar tehditkâr bir ifadeyle, "Kahveyi sevmedin mi?" diye sordu.
    Oyun oynamaktan gına gelmişti. "Motor yağı gibi bir görüntüsü var ve tadı berbat" 
dedim.
    Puronun ucunu ısıracağını sandım. Sonra gülümsedi, dans eden bir fareyi 
yiyemeyecek kadar eğlenceli bulan bir pitona benziyordu. Ama çıkarken her iki 
kahvenin de parasını ödedim. O kadar da kaçık değilim.
    
Saat sekizde Delia Prentice elini en cüretkâr sutyenimin içinde gezdirdi. Bootle 
Sokağı'ndaki karakolun görüşme odasındaydık ve Delia sutyenimin içine 
yerleştirilen mikrofonun iyi yerleştirildiğinden emin olmak istiyordu. Lovell birçok 
polisin yaptığı gibi göğüslere dikkat eden tiplerdense, orada olmaması gereken bir 
şey göstermek istemezdim. Göğüs uçları bir şey, mikrofon bambaşka bir şeydi.
    Delia, "Tamam" dedi. "işler beklediğimizden daha farklı gelişmezse mikrofonu fark 
etmez." Geri çekilip beni inceledi. Parlak metal likra bluz, siyah tayt ve normalde 
hırsızlık işlerine ayırdığım siyah hokey botları giymiştim. Leotardın üzerinde, 
kolumun üst tarafına yaptırdığım geçici dövmeleri ortaya çıkaracak biçimde yırtık 
kollan olan eski bir kot ceket vardı. Makyaj, canki görünüşü verecek tarzda 
yapılmıştı, saçlar jöleliydi. Delia, "Çok zevkli" yorumunu yaptı.
    "Sen daha konuş" diye mırıldandım. Delia yakası kalkık, düğmeleri neredeyse 
göbeğine kadar açık beyaz bir gömlek giymişti. Gömleğini ortalama bir haltercinin 
kemerinden biraz daha geniş, siyah likra bir eteğin içine sokmuştu. Bacakları çıplaktı, 
ayakları düz topuklu ayakkabıların içindeydi. Barın arkasında bardakları yıkarken 
kimse seksi üst kısmından başka bir §ey görmeyecek ve onu hemen aklından 
silecekti. Gözlerinin ve ağzının biçimini değiştirmek için yeterince makyaj yapmış ve 
saçlarını açmış haliyle Lovell kalabalık kantinde birkaç kere karşılaşmış olabileceği 
kadın detektifi asla tanıyamazdı. "Lovell hakkında bir şeyler öğrenebildin mi?" diye 
sordum.



    Delia yüzünü astı. "Fazla bir şey bulamadım. İlgilendiğimi belli edecek tarzda 
sormak istemedim. Yumruklarını kullanmayı sevdiği için karısının ondan 
boşandığını öğrendim ama bizim işte bu istisnai bir durum değil. Lovell, 
Lanzarote'daki bir villa, da birkaç haftalık devremülk sahibi olduğunu iddia 
ediyormuş. Tepede çok şık bir villa, yüzme havuzlu, kapalı garajlı, yarım düzine suit 
tipi yatak odalı. Birazcık araştırınca villanın sahibi olan şirketin tamamen Peter 
Lovell'a ait olduğu ortaya çıktı. Villa en az çeyrek milyon dolar ettiğinden Detektif 
Lovell'ın mali kaynakları hakkında şüpheler ortaya çıkmış durumda.
    "İyi iş, Delia" dedim.
    Bekleyen otomobile doğru yürürken, "Bu kadar da değil" dedi. "Eski bir okul 
arkadaşım oradaki üzüm bağlarından birini yöneten bir adamla evli, onu aradım. 
Kocası Lovell'ı tanıyormuş. Versace'den giysiler, Ferrari otomobil, bir restoranın 
ortaklığı, Puerto del Carmen'de bir bar ve iki disko." Sesi öfke doluydu.
    "Belli ki polis maaşıyla ulaşılamayacak bir yaşam tarzı."
    "Kesinlikle. Kaymak treninin raydan çıkma zamanı geldi. Haydi gidip raydan 
çıkaralım."
    Plan çok basitti. Delia kulübün içinde neler olup bittiğine bakacaktı. En güvenilir 
üç memuru, görüşmenin yapılacağı ana barın çevresinde gizlenecekti: İkisi kadınlar 
tuvaletinde, biri DJ'nin arkasında. Titizlikle seçilmiş dört adamı da kulübün dışına 
yerleşerek mikrofonla anlattıklarımı dinleyecekti. Lovell'a suçüstü yapacak kadar 
bilgi kasete kaydedildiği zaman içeri girip onu özgürlükten kurtaracaklardı. Klasik 
bir iş.
    Tony'nin her şeyi ayarlamak için yalnızca sekiz saati olduğunu düşünürsek, benim 
için ikna edici bir hikâye uydurmuştu.
    Üç kişiden oluşan yeni bir grupta org çalacaktım. Almanya'da oluşmuş bir 
gruptuk ve Avrupa'yı geziyorduk. O kadar başarılıydık ki Hamburg'da küçük bir 
müzik şirketiyle sözleşme imzalamıştık bile. Ama daha fazlasını istiyorduk, bu 
yüzden büyük bir şirketle, sözleşme yapmak amacıyla müzik piyasasına tepeden 
inmek üzere İngiltere'ye gelmiştik. Fazla oyalanmak istemiyorduk, promosyon 
istiyorduk, tanınmak istiyorduk. Hızla tanınmak istiyorduk ve en tepeyi istiyorduk. 
Tony Tambo'ya en tepedeki adamla konuşmak istediğimizi söylemiştik, çünkü 
zaman ve para kaybetmek istemiyorduk. Şimdi Lovell'ın bize onu enseleyecek kadar 
şey anlatması için dua etmekten başka çarem yoktu, yoksa o kadar çok iyilik borçlu 
olacaktım ki tek çözüm kentten ayrılmak olurdu.
    İyilikleri düşünmek bana mezar soyguncularımı hatırlattı. "Seli Phones'u arattın 
mı?" diye sordum.
    Delia başını salladı. "Bu sabah bir ekip gönderdik. Dükkân temizdi ve parlak 
oğlanlarımdan biri kilere açılan kapıda bir tuhaflık fark etti. Sıkı dur, alt katta bir 
telefon odası vardı.
    "Telefon odası mı?"
    Delia kaşlarını kaldırdı. "Yani en nihayet hiç duymadığın bir dolandırıcılık mı 
buldum?"
    "Bir dene."
    "Tamam. Cep telefonu konuşmalarını dinlemeni sağlayan küçük elektronik 
kutular var. Bunlar kullanılan cep telefonun numarasını ve elektronik kod 
numarasını da söylüyor. Bu bilgiyle çalıntı bir telefonun silikon cipini yeniden 



programlıyor ve yasal bir telefonun klonunu elde ediyorsun. Telefon şirketi telefonu 
kesene kadar dünyanın her yeriyle bu telefondan konuşabilirsin. Normal olarak 
birkaç saat değerinde konuşmalar yapabiliyorsun ama uluslararası görüşmeler 
yapıyorsan bazen bir saat içinde telefonu kesiyorlar. Bu yüzden uzun görüşmeler 
için, içinde iki düzine klon telefon bulunan bir oda ayarlıyorsun ve odayı diyelim 
saat başına yirmi sterline kiraya veriyorsun. Telefon kesilir kesilmez kiracı masanın 
üstündeki öbür telefona geçiyor. Kiracı görüşmelerini çok ucuza ve izi belli olma. 
dan yapıyor. Scanner ve çalıntı telefonları olduğu sürece adamların da hiçbir masrafı 
yok."
    "Seli Phones'da böyle bir oda mı buldun?"
    "Evet."
    "Yani haftanın personeli ben miyim?"
    "Bakalım bu gece nasıl gidecek?"
    Saat sekizi on geçe Della'yla ben, Tony'yle kararlaştırdığımız gibi yangın 
çıkışından kulübe iniyorduk. Tony, Camel'im sinirle kemirerek bizi bekliyordu. 
"Arkadaşlarınız geldiler" dedi. Huzursuzluğu belirgindi.
    "Bu işi nerede yapacağız?" diye sordum.
    Tony karşı köşedeki küçük bir yuvarlak masayı gösterdi, masanın üç yanında sıra 
vardı. "Bu benim masam, bunu herkes bilir. Başka bir yer olsaydı adam çok daha 
fazla şüphelenirdi."
    Ben onun ardından odaya girerken Delia da bara gitti. Kirli bardaklar önünde 
yığılıydı. Işıklar açıktı, Manassas'ın çıplaklığını görkeme dönüştürüyordu. Normal 
ışıkta hah kirli ve eski, mobilyalar ucuz ve çizik içinde, renkler tuhaf ve kabaydı. 
Sahne makyajını yapmadan önce kuliste bir şarkıcıyı görmeye benziyordu. Hava ter, 
sigara, dökülmüş içki kokuyor, insanın boğazını yakıyordu.
    Tony bölmeye önden girmem için bana yer açtı. Onunla Lovell arasında sıkışmam 
mümkün değildi. Klasik bir çapraz ateşin kurbanı olma olasılığım vardı. "Önce sen 
gir" dedim.
    Tony homurdanıp mırıldandı ama söylediğimi de yaparak sıranın üzerinde kaydı. 
Ben en uca tünedim, böylece Lovell beni kolayca köşeye sıkıştıramazdı. Tony ağır 
cam bir küllüğü kendisine doğru çekti. "Herhalde ne yaptığını biliyorsun" dedi.
    "Umarım sen de biliyorsundur. Yoksa hepimizin canına okunur."
    "Akıllı konuşan ve boka batmışken cesareti varmış gibi davranan sizin gibi 
kadınlardan nefret ederim" dedi acıyla. Sigarasını birçok insanın eski sevgililerine 
sakladığı bir öç almayla bastırdı.
    "Gangsterlerle birlikte olmaktan hoşlanıyor muyum sanıyorsun? Kendine gel, 
Tony. Zaten biraz sonra her şey sona erecek."
    Tony homurdandı. "Sen öyle diyorsun. Ben ise bunun uzun süreceğini sanıyorum." 
Öne doğru eğilip Della'nın bulunduğu yöne doğru bağırdı. "Hey, sen!" Delia 
parlattığı bardaktan başını kaldırıp baktı. "Yararlı bir iş yap da bana kocaman bir 
Southern Comfort ve limonata getir."
    Della'nın bakışı Priapus'u korkudan titretirdi ama Tony bunu fark etmeyecek 
kadar gergindi. "Her zamankinden mi, Kate?" diye sordu. Başımı salladım.
    Kulübün arka taraftaki kapısı ancak bir botun yapabileceği güçle paldır küldür 
açıldı. Üçümüz şaşırarak arkamızı döndük. Kapı ağzında büyük tenis oyuncularının 
Wimbledon'a gelirken giydiği takımlardan giymiş, ince uzun bir adam duruyordu. 



Yanında Amerikan futbol takımında bek olabilecek iki adam vardı. Adamların 
omuzları o kadar genişti ki, evime ancak yan yan girmek zorunda kalırlardı. İri 
kıyım doğmamışlar, sonradan kas geliştirmişler gibi duruyorlardı. Giydikleri 
takımların kesimi o kadar köşeliydi ki, Lego'dan yapılmışlar gibi bir görünüşleri 
vardı.
    Üçlü, odada ölçülü bir hızla ilerledi, Peter Lovell'a iyice bakma fırsatı buldum. 
Küçük bir başı, ellilerin bir film idolüne benzer düzgün yüz hatları ve geri taranmış 
gür kahverengi saçlar. Bu izlenim yakından bakılınca bozuldu: Ergenlik sivilcelerinin 
bozduğu cildini gizlemesi olanaksızdı, gözlerimi cildinden alamıyordum. Lovell 
benden birkaç adım ötede durdu, adamları ona biraz daha yaklaştı. Gözleri iki granit 
taş gibiydi, Ocak ayında Kuzey Denizi gibi soğuk ve griydi. Küçük görür bir 
ifadeyle, "Segue" dedi, sesi çakıltaşları üzerindeki sert topuk sesleri gibiydi. "Bu nasıl 
bir ad böyle?"
    "İtalyan" dedim. "Anlamı 'arkadan gelir' demek. Bu da grubumun bir sonraki en 
müthiş şey olduğu anlamına geliyor okey mi?"
    "Bu sana bağlı. Sen Cory misin?"
    "Evet. Tony bir grubu haritaya sokma konusunda asıl adamın sen olduğunu 
söylüyor."
    Lovell karşımdaki koltuğa oturdu. "Bir brendi, Tony" dedi. "Elindekinin en iyisini."
    Tony, "Buraya büyük bir Hennesy, kızım" diye bağırdı. "Ne oyalanıyorsun orda?"
    Della'ya bakmadım bile. "Peki, bizim için ne yapabilirsiniz Bay..."
    "Şirketimin adı Big Promo. Bana Bay Big ya da Bay Promo diyebilirsin, tabii bu ne 
kadar dost olmak istediğine bağlı" dedi en küçük bir ironi iması olmadan.
    Hiç etkilenmemiş gibi davrandım. "Soru şu" dedim. "Avrupa'da şu sıralar en 
aranan gruplardan biriyiz ama ciddi anlaşmalar burada yapılıyor. Fark edilmek 
istiyoruz ve fazla oyalanmak istemiyoruz. Yaptığı işi tam bilmeyen, büyük adamlarla 
oynama kapasitesi olmayan biriyle uğraşmak istemiyoruz."
    Lovell'ın yüzünde gülümsemeye benzer bir şey dolaştı. "Tavır, ha? Peki Cory, tavır 
yerinde kullanılırsa kötü bir şey değildir." Sonra öne eğildi ve yüzündeki gülümseme 
yüz yirmiyle giden bir otomobilin ön camına çarpan bir sinekten daha hızlı öldü. 
"Burası yeri değil. Ben insanlarla doğrudan ilgilenme alışkanlığına sahip değilim. 
Para kazanmak için kullanabileceğim zamanı öldürür bu. Yani en azından, en en 
azından senden saygı bekliyorum."
    "Bana uyar" dedim. "Peki zamanınızı boşa harcamaktan vazgeçebilir miyiz? 
Birlikte iş yapmamız gereken kişi olmanız için bizim adımıza ne yapabilirsiniz?"
    "Neden bir menejeriniz yok?" diye sordu Lovell.
    "Yeterince güvendiğimiz birini bulamadım. İster inan ister inanma ama ben 
muhasebeciyim. İyi bir anlaşmayı kötüsünden ayırt edebilirim."
    "Öyleyse sorun çıkmayacak. Size şehirdeki en iyi anlaşmayı öneriyorum. Burası 
benim şehrim. Kazancınızın yüzde kırla karşılığında, buna imzaladığınız kaset 
sözleşmeleri de dahil, en önemli konser salonlarına çıkmanızı sağlayabilirim. 
Biletlerinizin satılmasını sağlayabilirim, medya ilgisi sağlayabilirim, bütün şehri 
memelerinle donatabilirim." Delia bir tepsi üzerinde içkilerimizle gelirken Lovell da 
arkasına yaslandı. Hassas davranarak önce Lovell'a, sonra bana, sonra da Tony'ye 
içkileri verdi. Delia uzaklaşırken Lovell, "Ne zamandan beri emeklileri işe almaya 
başladın?" diye sordu.



    Tony, "Yaptığı tek iş bardakları ayırıp bara yerleştirmek. Müşteriler gelmeye 
başlamadan önce buradan gidiyor. Kız arkadaşımın teyzesi" dedi önemsemez bir 
tavırla.
    "Son zamanlarda biraz sıkıntı olduğu söylentisini duydum. Afişlerin üstü 
kapatılıyor, grupların konserleri basılıyormuş, bu tür boktanlıklar. Bizim başımıza 
gelmemesi için ne yapmak gerek?" dedim.
    Lovell parmaklarıyla brendi bardağına ritmik biçimde vurdu. "Bizimle anlaşma 
imzalayacaksınız, yapılacak şey bu. Aptal kız, bu kadar patırtıyı kim çıkarıyor 
sanıyorsun? Sana söylemiştim, burası benim şehrim. Aksini düşünen bedeline 
katlanmak zorunda. Bana sıkı sıkı yapışırsan başına kötü bir iş gelmez. Tony'ye sor. 
İyi bir çocuk gibi vergisini öder. Başın hiç derde girmedi, değil mi, Tony?"
    Tony sigarasını yakarken ifadesiz bir ses tonuyla, "Hayır" dedi. "Hiç dert yok."
    "Öyleyse izin ver de işi tam anlayayım. Yaptığımız her işin yüzde kırkını sana 
verirsek işleri bizim adımıza halledeceğini söylüyorsun. Ama fiyatları daha uygun 
birini seçersek bundan pişman mı oluruz? Bunu mu demek istiyorsun?"
    Lovell bardağını alıp brendisini başına dikti. "Bir şeyin yüzde altmışı sıfırın yüzde 
yüzünden çok daha iyidir. Bu şehirde başarılı olmaya çalışan bir grubun başına 
gelebilecek bir sürü terslik var. Hiçbir zaman duvarlara yapıştırılmayan afişler. 
Esrarengiz biçimde satılmayan biletler. Verebildikleri birkaç küçük konserde 
ayaklanmalar. Nedensiz yere yanan malzeme dolu vanlar."
    "Sizinle anlaşma yapmazsak bizim de başımıza bunlar mı gelebilir diyorsun?"
    Lovell bardağını masaya büyük bir özenle koydu. "Gelebilir değil. Gelecek. Bu 
görüşmeyi isteyen sendin" diye bana hatırlattı. Parmağını göğsümün ortasına doğru 
uzattı. "Senin için yapabileceklerime ihtiyacın var. Yoksa pılıyı pırtıyı toplar, 
Almanya'na geri dönebilirsin."
    Parmağından hızla geri çekilerek kaçındım. Artık rahatlayabilirdim. Lovell kendini 
duvara çivilemişti. "Tamam, tamam" dedim, "iş yapmamamız için bir neden yok. 
Yalnızca iyice anlamak istedim."
    Lovell ayağa kalktı. "Peki, anladın, şimdi durumun ne olduğunu biliyorsun. Bana 
asla kurnazlık yapmaya kalkma kaltak, duydun mu? Pis grubuna nerede ve ne 
zaman çalacaklarını ben söyleyeceğim, önce bana danışmadan hiçbir anlaşma 
yapmayacaksınız." Bir elini cebine sokarak masanın üstüne küçük bir cep telefonu 
attı. "Bu sende kalsın. Numaram birinci sırada programlı. Arayacağın numara bu, 
duydun mu? Başka bir yeri aradığına dair fatura alırsam, hoşuna gitmeyeceğini 
garanti edeceğim bir bedel ödersin. Telefon satan her yerden şarj aleti alabilirsin. İlk 
konserinizin nerede olduğunu size söyleyeceğim."
    Bundan sonra söylemeyi tasarladıklarını hiç söyleyemedi. Kulübün kapısı tekrar 
paldır küldür açıldı ve iki adam içeri girerek, "Polis! Kımıldamayın" diye bağırdı. 
Kadınlar tuvaletinin kapısı açıldı ve iki kişi daha odaya girerek korumaların yanına 
gitti. Delia barın arkasından Lovell'a doğru koşarken beşinci polis DJ bölmesinden 
fırladı. Herkes bağırıyordu, "Polis! Kımıldamayın." Kulübün akustiğinin sesler 
üzerinde tuhaf bir etkisi olmuştu, sesleri boş alanda neredeyse yutuyordu.
    Lovell’ın boynundan yukarısı renkli sıvı dolu bir bardak gibi kıpkırmızı oldu. 
"Seni orospu" diye bağırdı. "Buradan hemen çıkalım."
    Ama Lovell bir yere gidemeden Della'nın Yorkshire'h rugby oyuncusu çavuşu DJ 
bölmesinden koşmasını yanlış hesaplayıp ona çarptı. Patronlarının yere düştüğünü, 



kendi sayılarının da az olduğunu gören korumalar, ölçülü bicili takımlarını sağlayan 
oyunun bittiğine karar verdiler. Lovell suda boğulmuştu. Ama bu demek değil ki 
Tweedledum ile Tweedledee de onunla birlikte batacaktı. Mükemmel bir uyumla iki 
sağ el iç cebe girdi ve yarı otomatik tabanca tutarak çıktı.
    Birden her yer sessizleşti.
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Bir silahın namlusuna bakmak bir insanın kafasını müthiş biçimde çalıştırabilir. 
Uzun bir dakika ne kimse hareket etti ne de bir şey söyledi. Sonra Tweedledum 
tabancasıyla Della'yı gösterdi. "Sen, sürtük. Gel buraya."
    Delia başta kıpırdamadı. Ne düşündüğünü biliyordum. Ne kadar çok 
birbirimizden ayrılırsak, kendimizi korumamız o kadar güçleşirdi. Silahlı adam, 
"Buraya gel dedim" diye bağırarak tabancasının yivini düşürüp ateş etti. Dans 
pistinden bir tahta parçası havada uçarak Della'nın ayağından birkaç santim öteye 
düşüp odanın başka tarafına sıçradı. "Allah kahretsin" diye haykırdı adam. Silahlı 
adamların silah sesinden neden silahsızlardan daha çok korktuklarını hiç 
anlamamışımdır.
    Delia yavaşça, dikkatle ona doğru hareket etti. Menziline gelir gelmez adam onu 
saçından kendine çekti, göğsüne yaklaştırdı, silah Della'nın ensesine dayandı. O 
zaman bu adamların ciddi olduğunu anladım. Ense profesyonel bir seçimdir. Şakağa 
dayamaktan çok daha anlamlıdır. Namlu terli cildin altındaki kemik üzerinde 
kaymak yerine ensenin etine gömülür. Şakaktaki silahlar amatör işidir, suç 
işlemekten çok film izlemiş olanların işidir.
    Della'yı tutan adam arkadaşıyla neredeyse sırt sırta gelecek biçimde döndü. 
Öbürü, "Kimse kıpırdamasın!" diye bağırdı.
    Lovell, "Bu pisliği üzerimden çek" diye bağırdı. "Kimse kıpırdamasın dedim ve 
buna sen de dahilsin."
    Lovell, "Sen benim için çalışıyorsun, bok herif diye haykırdı, yüzü öfkeyle 
yanıyordu.
    Silahlı adam, "Biraz önce istifa ettik, tamam mı?" diye bağırdı. Silahı Lovell'a ve 
hâlâ onun üstünde yatan adama çevriliydi. "Tamam, haydi gidelim." Arkadaşı öne 
doğru hareket ederken o bir adım geriye gitti. Beceriksiz hareketlerle yangın 
merdivenine yöneldiler. Ana kapıdan yalnızca iki polis girdiğinden öbür ikisinin 
yangın çıkışında olduğunu tahmin ettim. İkisinin de kahraman tipler olmamasını 
samimiyetle umut ediyordum.
    Tetikçi yangın çıkışına tam gelmişti ki, Tony Tambo birden harekete geçti. Zırhlar 
giymiş şövalyelik mi oynuyordu, yoksa yalnızca kulübünün böyle taciz edilmesine 
öfke mi duymuştu bilmiyorum ama koltuğun üzerine sıçradı, masanın üstünden 
koştu, yere atladı ve korumaların yanına gitti. Bize bakan koruma bir an bile 
durmadı. İki el ateş etti. Birincisi Tony'yi kasığından vurdu, bacağı paramparça oldu. 
İkincisi karnına isabet etti ve Tony'yi yere düşürdü. Çığlığı, asla görmeyeceğinizi 
umduğunuz kâbuslar gibiydi. Arkasından gelen iniltiler de daha iyi değildi.
    Silahlı adam gözyaşlarına boğulacakmış gibi bir sesle, "Seni uyarmıştım!" diye 
bağırdı. "Buradan gidelim" diye ekledi.



    Arkadaşı yangın çıkışındaki kapıyı tekmeleyerek açtı. Sokağa çıkan alt kat 
merdiveninin köşesini görebiliyordum. Sonra adam, "Aşağıya inin, yoksa orospu 
bedelini öder, duydun mu?" diye bağırdı. Della'yı kendisiyle birlikte çekerek geri 
çekildi. Hiçbir şey olmadı, bu yüzden adam hâlâ Della'nın saçından tutarak yana 
çekildi, kapıdan eğilip ateş etti. Seken merminin merdiven sahanlığının taş 
duvarlarına vurma sesini duydum. Sonra adam tekrar Della'yı kendisine çekti. 
"Onları buradan çek" diye hırladı.
    Delia, "Sessizce aşağı inin" diye bağırdı. "Bu bir emirdir."
    Artık Tony inlemeyi kestiği için basamaklardaki ağır adımların sesini 
duyabiliyordum. İki adam kulübe açılan kapıdan yan dönerek geçtiler. Della'yı ve 
silahı tutan adamın hareketlerini takip ettiler, Lovell ve Della'nın çavuşuyla 
neredeyse paralel olana kadar duvar boyunca ilerlediler. Adam kapıyı hızla itip, 
"Tamam. Kimse takip etmesin, duydunuz mu? Yoksa orospu ölür" diye bağırdı. 
Arkasından da arkadaşı çıktı.
    Onlar gözden kaybolurken Lovell, çavuşu gafil avlayan insanüstü bir çaba sarfetti. 
Birden adamın altında kıvrılarak serbest kaldı. Ben de aynı anda masanın üstüne 
sıçrayıp uçan bir tekme attım. Öyle bir tekme attım ki bütün yasal Thai boksu 
kulüplerinden ömür boyu yasaklanmama neden olabilirdi. Lovell'a yan tarafından 
vurdum, yere birlikte düşerken kırılan kaburga kemiklerinin sesini ve bayılmadan 
önceki acı dolu çığlığı keyifle duydum. Dönerek serbest kaldım ve Lovell'ı Della'nın 
çavuşuna bıraktım. Yangın çıkışına doğru polislerden biriyle birlikte koştuk. 
Öbürleri silahlı adamların önünü kesmek için umarsız bir girişimle çoktan ana 
kapıdan çıkıp sokağa varmışlardı.
    Onunla işbirliği yapmayan Delia yüzünden yavaş giden silahlı adam sokağa 
vardığı sırada biz de kapıya vardık. Della'yı denetim altında tutmaya çalışan adam 
King Kong'u utandırmayacak bir kükremeyle onu tutup dar merdivene doğru 
savurdu.
    Ne kadar düşme idmanı yaparsanız yapın, bu tür bir durumda yaya kalırsınız. 
Delia basamaklardan top gibi yuvarlandı, kollarıyla koruduğu başı duvarlara 
çarpıyordu. Polis ve ben düşüşünü engellemek için ileri atıldık. Yapabileceğimiz en 
kötü şey herhalde buydu. Delia bize çarparken bacağı uzandı ve duvara çarptı. 
Kemiğin kırılma sesini duydum. Hepimiz paldır küldür yuvarlandık. 
Durduğumuzda Della'nın yüzü benden birkaç santim ötedeydi. "Amma berbat iş" 
dedi soluk soluğa. Sonra bayıldı. Omzuma kadar alev gibi yakıcı acıya rağmen bir 
kolumu kurtarmayı başardım. Ceketimin yırtık kolunun kan içinde olduğunu 
görünce ben de bayıldım.
    
Biz acil servise gelene kadar hastane sakindi. Tony Tambo kritikler listesindeydi, kan 
veriliyordu. Yangın merdiveninin altında yalnızca incittiğim bileğimi saran 
hemşireye göre Tony hayata tamamen irade gücüyle bağlı duruyordu. Kolumdaki 
kan Tony'nindi. Lovell'dan kurtulduğum sırada onun üstüne düşmüştüm. Bay Big 
Promo dört kırık kaburga kemiği ve çalışmaz durumda ciğerlerle gözaltındaydı. 
Della’nın adamlarından grinin beni tacizle suçlamasını yarı yarıya bekliyordum. 
Delia da ayak bileğinin alçıya alınması ve hareketsiz yatırılması için bir odaya 
götürülmüştü. Her ikimizin de üstüne düştüğü polis iç kanama kuşkusuyla gözetim 
altında tutuluyordu. Öndeki dişlerinden biri de kırılmıştı. Üniformalı polisler 



yüzünden giriş bölümündeki kahve makinesinin yanına yaklaşmak mümkün 
degildi.
    Hemşire bandajlarla işini bitirince alçı odasına gittim. İtirazlar eden vücudumu 
fazla oynatmamak için yavaş hareket ediyordum. Çift kapıyı henüz itmiştim ki 
tanıdık İskoç aksanını duydum. Alexis'in neşeli gürültücülüğü başağrımı 
katmerliyordu. Delia, başı darbeyle sersemlemiş bir boksörün şaşkınlığıyla Alexis'e 
döndü. İkimiz de koro halinde, "Git buradan" dedik.
    Alexis kendini haklı gören bir tavırla, "Eh, arkadaşları selamlamak için çok hoş bir 
yöntem. Bense, haber masası detektifi Prentice ile Brannigan adlı bir özel detektifin 
de dahil olduğu çatışma haberini alır almaz onlara, 'Bu işle ben ilgilenirim, kızların 
dost bir yüz görmeye ihtiyaçları var' dedim" dedi.
    Yorgun bir sesle, "Eğer burada gazeteci olarak bulunuyorsan çek git, Alexis" 
dedim. "Bunun iyi bir gece olmadığını söylersem hayatımın özeti olurdu. Son bir 
saattir işler öyle ters gitti ki birini dövmek için ellerim kaşınıyor. Şimdi böyle bir 
olayın ardından biz doğru yerde olabiliriz ama senin de başına bir şey gelmesini 
gerçekten istemem."
    Delia, "Ben de, birini tutuklamak için can atıyorum" dedi. Sesi duygusal olarak 
tükenmiş çıkıyordu, böyle hissetmeye de her tür hakkı vardı. "Yani Kate'in dediği 
gibi gazeteci Alexis hemen buradan gitsin. Ama arkadaş Alexis tabii ki kalabilir, 
elbette bu küçük fiyaskodan sonra bizi eve götürecek tekerlekleri varsa."
    "Özür dilerim" dedim.
    Delia başını iki yana salladı. "Gerçekten senin hatan değildi. Silahlı korumalarla 
dolaşacağını hesap etmem gerekirdi Oradan çıkmalarına izin vermeli, sonra Lovell'ı 
gece tek başınayken almalıydık. Yanlış değerlendirdim."
    Bu sözlerle kendimi daha iyi hissetmem gerekirdi. Tam tersine kendimi çok daha 
kötü hissediyordum. Delia terfi etmek üzereydi ve fiyasko olarak kayda geçecek 
böyle bir operasyon terfisine yardımcı olmayacaktı. Öbür polisleri yoldan temizleyen 
herhangi bir polis memuruna parya konumunun otomatik olarak verildiğini buna 
eklersek, parlak fikrim Della'nın terfisinin dondurulmasına neden olmuş gibi 
görünüyordu. Uzun bir özür olacak sürecin ilk aşaması olarak, "Gelip bende kalsan 
daha iyi olacak" diye önerdim. "Birkaç gün evinin merdivenlerini çıkmayı 
başaramazsın."
    Delia başını salladı. "Herhalde haklısın. Richard buna aldırmaz mı?"
    "Ancak uyuşturucu bulundurmaktan tutuklamaya çalışırsan aldırır."
    Delia yorgun, gülümsemeye çalıştı. "Sanırım kendimi tutmayı başarabilirim."
    Alexis kendini tutmayı başaramadan araya girdi. "Peki tam olarak ne oldu?"
    "Manchester'in kulüpler bölgesinde silahlı çatışma" dedim. "Rehin alınan polis 
memuru. Polise soruşturmada yardımcı olan adam, iki silahlı aranıyor. Ciddi olarak 
yaralanan kulüp sahibi, yaralan önemsiz iki polis memuru. Orada olmayan bir özel 
detektif."
    Alexis sırıttı. "Hikâyenin yarısını anlatmandan nefret ediyorum."
    
Sonra, çok sonra Delia benim yatağımda, Richard da kendi yatağında uyuyorken 
limonluğun karanlığında bir şişe Smirnoff Black Label ve yeni sıkılmış greyfurt 
suyuyla oturdum ve dolunayı izledim. Tony Tambo başaramamıştı, eve girmemizin 
üzerinden on dakika geçmeden Della'nın meslektaşlarından biri arayıp haberi 



vermişti, içkimi yudumlayarak gerçeğin, başta sandığım basit küçük işten ne kadar 
farklı geliştiğini düşündüm. Çok hevesli gitmiştim oraya ve şimdi bir adam ölmüştü. 
Bir kız arkadaşı, eski eşi, Richard'a göre gözünün bebeği olan küçük bir kızı vardı. 
Kahraman gibi davranması gerekmiyordu ama kahramanlara gerek olacağını zaten 
hiç düşünmemiştim ki.
    Hayatım filmlerdeki gibi olsaydı, oynadığım karakter öç almayı planlar, yeraltı 
dünyasına bu adamları fena halde istediği haberini iletirdi. Adamlar karakterime 
öyle bir durumda teslim edilecekti ki, kaderlerine karakterim karar verecekti. Ama 
hayatım filmlerdeki gibi değil. Silahlı adamların kimliklerini, nereye kaçtıklarını ya 
da kiminle kaçtıklarını bulmak için hiçbir şey yapmayacağımı biliyordum. Bu polisin 
işiydi, başka hayatları tehlikeye atmadan bunu yapamazdım. Tony Tambo'ya 
olanlardan sonra büyük oyuncularla karşı karşıya oynamak fikrinden vazgeçmiştim.
    Büyük bir yudum alıp Tony'nin kızını düşünmemeye çalıştım. Kendimi fazla 
kınamamaya çalıştım. Bu yıkıcı oyunda kalmak için neden bu kadar çok uğraştığımı 
umarsızca hatırlamaya çalıştım.
    
Yedi buçuk civarında, tam güneş arka çitin üzerinden yükselip sonunda uykuya 
teslim olduğum iskemleye vurduğu an uyandım. Tony Tambo'nun kanlarını 
üstümden atmak için duş yaptıktan sonra giydiğim tişört ve eşofman altı hâlâ 
üstümdeydi. Tıraşsızlığın kadınlarda bir karşılığı varsa ben kendimi böyle 
hissediyordum. Gözlerimdeki çapakları ovuşturdum, sol bileğimdeki acıyla yüzümü 
buruşturdum ve mutfağa doğru sallana sallana yürüdüm. Tam kahve makinesine su 
dolduruyordum ki Della'nın çağırdığını duydum. îşimi bitirirken, "Hemen 
geliyorum" dedim.
    Delia yastıklarımdan birini destek yapmıştı. Dün gecekin den on yaş daha ihtiyar 
duruyordu. Gardroptaki aynama göre ben de birkaç yaş almıştım. "Kendini nasıl 
hissediyorsun?" diye sordum.
    "Kendin görüyorsun ya."
    "O kadar kötü mü? Allah kahretsin, ayakkabı bağlarıyla kemerini alsam iyi olacak 
o zaman."
    Delia uzanıp elimin üstüne hafifçe vurdu. "Kahve kokusu mu alıyorum?"
    "Evet. Hayat destek sistemleri kısa süre sonra hazır olacak."
    On dakika sonra günün ilk kahvesini içiyorduk. Yatağımda sigara içmesine izin 
verecek kadar ev kurallarını gevşetmiştim. Delia, "Bugün ne yapıyorsun?" diye 
sordu.
    Omuz silktim. "Üniversiteye gidip bu sonbahar hukuk fakültesini bitirmek için 
kayıt yaptırmayı düşündüm."
    Delia birden kendine gelmişti. Şüpheyle, "Yarım gün mü?" diye sordu.
    "Tam gün."
    Ciddi bir sesle, "Tony Tambo'nun ölümü senin hatan değildi" dedi.
    "Bunu biliyorum. Sadece bu işi daha fazla yapmak isteyip istemediğimi 
bilmiyorum. Böyle olacağını sanmamıştım. Hazır söz açılmışken, böyle olması da 
gerekmiyordu. Dünya mı kötüye gidiyor, yoksa şans mı bana küstü bilmiyorum ama 
bazı günler arkamdaki otomobilde danışmanlar, ölü kaldırıcıları ve hemşireler 
olması gerektiğini hissediyorum."



    Delia başını iki yana salladı. "Allahım, bu sabah kendine acıma sabahı anlaşılan. 
Dinle, dün gece işi boka saran bendim.Bir adam öldü, öbürleri de ölebilirdi. Ancak 
sen morgta yatıyor olsaydın kendimi bundan daha kötü hissedebilirdim. Terfime de 
güle güle diyeceğim herhalde. Ama teslim olmaya niyetim yok. Hatalar yapsam da 
polis teşkilatının benim gibi insanlara ihtiyacı var. Sana düzinelerce düzenbaz, 
sömürücü özel detektif olduğunu söylememe gerek yok. İnsanların hayatlarını daha 
iyiye doğru değiştirdiğin zamanlar ne olacak? Richard'ı hapisten kurtardın, öyle 
değil mi?"
    "Evet ama benim için olmasaydı zaten girmesi gerekmeyecekti" diye hatırlattım 
ona.
    "Paralarını ve fikirlerini çalan insanları ortaya çıkararak işyerlerini iflastan 
kurtardın. Büyük uyuşturucu tüccarlarını temizlemeye yardımcı oldun."
    "Ya öyle mi? Manchester sokaklarında dolaşan uyuşturucu miktarında büyük bir 
değişikliğe neden oldu da sanki."
    "Ya seninle ilk tanıştığımızda üzerinde çalıştığın iş? Arazi dolandırıcılığı? Sen 
olmasaydın Alexis'le Chris tamamen soyup soğana çevrilmiş ve şimdi hayallerindeki 
evde oturmuyor olacaklardı. Onların hayatlarında gerçekten büyük bir fark yarattın."
    Della'nın Alexis'le Chris'den söz etmesi bana bitirmem gereken işi hatırlattı. 
Havluyu atıp ortaklık payımı Bill'le birlikte satsam bile Sarah Blackstone 
cinayetinden kaçamazdım.
    Cevap vermeyi başaramayınca Delia koluma hafifçe vurdu. "Görüyor musun? 
Bunu söylemek küçük polis yüreğimi dağlıyor ama bu şehrin, üstünde arama emri 
olmayan insanlara ihtiyacı var."
    Kahvemi yuttum. Alaycı bir ifadeyle, "Komisyon üyesi Gordon gibi 
konuşuyorsun" dedim. "Delia, ben Batman değilim ve burası da Gotham City değil. 
Belki bir avukat olarak da aynı şekilde olurdum. Belki Ruth beni yanına alır."
    Delia homurdandı. "Ağzından çıkanı kulağın duysun. Onları savunmak için mi bu 
haydutların ayaklarını yerden kesmek istiyorsun? Ceza avukatı olamazsın. Yalnızca 
masumları savunmak mümkün değildir ve sen de bunu biliyorsun."
    "Eminim savcı da olamazdım" diye homurdandım.
    "Olamayacağını biliyorum. Yalnızca suçluları yargılamak da aynı derecede 
olanaksızdır. Senin sorunun şu Kate: Gerçek hayatın ahlaki belirsizliğini anlıyorsun. 
Şanslısın, çünkü yaptığın iş buna olanak tanıyor. Müşterilerinin kim olacağına karar 
veriyorsun. Masumu savunmaya ve suçluyu enselemeye karar veriyorsun. Avukat 
olamayacak kadar ahlaklısın. Doğuştan toplum kurallarına uygun değilsin. Bundan 
yararlan, gözardı etme."
    İçimi çektim. Philip Marlowe'un neden fazla arkadaş edinmediğini artık 
biliyordum.
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Kararlılığım ancak Leeds'e kadar sürdü. Bu yalnızca benim hatam değildi. Leeds'in 
merkezindeki yolları çözmek yüksek teknolojik bilgi isteyen bir işti. Oysa benim 
Polis Yönetim Binası'nda basın görevlisini bulmam gerekiyordu. Kendimi kaçınılmaz 
olarak Skipton yönünde bulunca, Hyde Park'da otomobili durdurdum ve şık 



Hepzibahz kafede kötü bir meyve kokteyli içerken bir yandan da benimle yeni bir 
yaşam arasında duran cinayet olayını gözden geçirerek zaman öldürdüm.
    Sarah Blackstone'a ne kadar çok bakarsam, bu cinayetin kaza ya da hatta mesleki 
değil, kişisel olduğuna o kadar ikna oluyordum. Hastalarından biri doktorun, kızının 
biyolojik ebeveyni olduğundan kuşku duyabilirdi elbette ama bunu kanıtlamak bile 
sıradan bir insan için kolay olmazdı. Kanıtlamış olsa bile oradan cinayete kadar gene 
de uzun bir yol vardı, özellikle de hastalan onun gerçek adını bile bilmedikleri için. 
Mantıksal olarak, bir hastası onu öldürmüşse, cesedi Manchester'daki klinikte 
olmalıydı, Leeds'deki evinde değil.
    Bu da Helen Maitland'ı birinci şüpheli konumuna yükseltiyordu. Şimdi onun 
çocuk istediğini ama Sarah Blackstone'un onu reddettiğini biliyordum. 
Ayrılmalarından sonraki iki-üç yılda yaptıkları düşünülecek olursa neden 
reddettiğini Allah bilirdi. Ama ayrılmalarından sonra Helen çocuk sahibi olma 
kapasitesini yitirmişti. Chris'in büyük hamile kalma isteğinden bir şey öğrenmişsem, 
o da çocuksuz bir kadının annelik isteğinin takıntılı, engel tanımaz bir istek 
olduğuydu. Chris bir keresinde bu duyguyu tiryakiliğe benzetmişti. "Uyandığın 
anda bu duyguyu içinde bulursun ve tekrar uyuyana kadar da yok olmaz" diye 
açıklamıştı. "Bazı geceler rüyalarına bile girer. Hamile kalmak dışında hiçbir şey 
önemli değildir. Vücudun hamile olduğunu anlar anlamaz bu duygu yok olur. 
Beyninden bir ağırlık kalkması gibi. Kurtuluş."
    Helen Maitland, kanser teşhisi konulmadan önce böyle bir duygu yaşamışsa, Jan 
Parrish'ten kızının fotoğrafı ve saç tutamıyla gelen kart, ona acımasız, asılsız ve ilk 
bakışta sersemletici bir armağan gibi görünmüş olmalıydı. Ama daha yakından 
bakınca çocuğun Sarah Blackstone'la büyük benzerliğini görmemiş olamazdı. Helen 
aptal değildi. Sarah’ın doğurganlık tedavisinin kritik bir alanında çalıştığını biliyor 
olmalıydı. Sarah'ya bu kadar benzeyen bir bebeğin resmini görmek sevgilisinin şimdi 
ne yaptığını merak etmesine neden olmuş olmalıydı, özellikle de umutlarının 
sonsuza kadar yok olmasından hemen sonra gelmişse.
    Araştırma alanında çalışan bir doktor için, vazgeçmeme özelliği benim isimdeki 
kadar gerekli bir erdemdir. Bilmece karşısında Helen bu işi rafa koyacak tiplerden 
değildi. Cystic fibro-sis alanındaki uzmanlığını düşünecek olursa, DNA testine ve bu 
alanda çalışan araştırmacılara kolayca ulaşabilirdi. Saç kıllarından DNA elde etmenin 
standart bir uygulama olmadığını biliyordum, zordur, teknik olarak zorlayıcıdır ve 
çoğunlukla zaman kaybıdır, çünkü kıldaki DNA'nın kalitesi anlamlı bir sonuç 
sağlamayacak kadar kötüdür. Ama bunun mümkün olduğunu biliyordum. Bazı 
istekli araştırmacıların bir danışmana iyilik yapmaktan mutluluk duyacağı bir işti. 
Helen Maitland'la tanıştıktan sonra kadının işi yaptırmak için hem cazibeye hem de 
korkutuculuğa sahip olduğundan kuşkum yoktu.
    Sarah'dan DNA örneği almak ise bu kadar zor olmazdı, laboratuvar önlüğünün 
yakasından alınan birkaç saç kılı yeterli olurdu ve muhtemelen kesilmiş saçtan daha 
kolaydı, çünkü kılların kökleri hâlâ üzerinde olurdu. İki DNA örneğini birbirleriyle 
kıyaslamak Helen'e yürek burkucu gerçeği anlatırdı.
    Muhtemelen kırılgan durumunu düşünecek olursak buna nasıl tepki göstereceğini 
kim bilebilir? Sarah'nın odasına Fırtına gibi dalarak eski sevgilisiyle hesaplaşmaya 
karar vermiş olabilirdi. Sarah'nın kalbinin, damarlarına değil de mutfak döşemesine 



kan pompalamasıyla sona eren bir senaryoyu düşünmek için dahi olmaya gerek 
yoktu. Şimdi iki sorunum vardı. Birincisi bunu kanıtlamaktı.
    İkincisiyse bu kanıtla ne yapacağımdı.
    
Yorkshire televizyon kalabalığı, çizgili erkek gömleği ve kuyruklu ceket giymiş 
kadınlarla, keten ve ipeklere bürünmüş erkekler, öğle yemeğinde birikmeye 
başlayınca gitmenin zamanı geldi diye düşündüm. İkinci soruya nasıl bir yanıt 
bulacağımı hâlâ bilmiyordum ama birincisini yanıtlayamazsam ikincisinin önemi 
kalmazdı.
    Bu kez otomobili Holiday Inn otelinin park yerine bırakmaya ve karakola yaya 
gitmeye karar verdim. Orada uzun süre kalmayacağımı umuyordum. Belki gerekir 
diye başımı restorandan içeriye soktum, aralarında birkaç kadın olan yarım düzine 
çalışanın oturduğu masayı gördüm. Sonradan geri dönüp de otomobili çekilmiş 
bulursam, burada 'yemek yedim, şuradaki masada oturdum, hayır, fişim yok, çünkü 
paramı başkaları ödedi' gibi açıklamalarla otelden yardım alabilirdim. Bu genellikle 
işe yarar.
    Hepzibahz'dan çıktıktan sonra basın memurunu, ben oraya varana kadar öğle 
yemeğine çıkmaması için önceden arayarak uyardım. Danışma masasında resmi 
basın kartımı görevli memura gösterdim, o da karta şöyle bir baktı. Tabii ki kart 
tamamen sahteydi, Alexis'in kartının renkli fotokopisi ve benim fotoğrafım 
kullanılarak yapılmıştı. Bu tür kartları yapmak yalnızca on dakika sürer ve aradaki 
farkı söylemek için gerçeğini yakından incelemek gerekir. Manchester'daki polis 
karakolunda böyle bir şeye asla yanaşamazdım, çünkü yüzümü birçok polis 
tanıyordu ama Pennines'in bu tarafında şansım yaver gidebilirdi.
    On dakika sonra Jimmy Collier ile kalabalık bir pub'ta bir şeyler içiyorduk. Jimmy, 
otuzla elli arasında bir yaşta olabilecek, ufak tefek bir adamdı. Biraz penguene 
benziyor ve ördek gibi yürüyordu ama iştahında kuşa benzer bir yan yoktu. 
Geleneksel Yorkshire kasketi büyüklüğünde peynirli ve soğanlı sandviçine hırsla 
saldırıyordu. O yemeğini yerken ben de hikâyeyi anlattım ve hikâyeyi sandviçi kadar 
kolay yuttu.
    Ona haftalık kadın dergilerinden birinde soygun ve evlere yönelik saldırılarla ilgili 
bir yazı hazırladığımı söyledim. "Kadınlara 'ne yapmanız gerekiyor' tarzı bir rehber 
hazırlamak istiyoruz ve yapılması ve yapılmaması gerekenlerin gerçek hayattan 
örneklerini vermek istiyoruz." Keyifle gülümsedim. "Sarah Blackstone cinayetinin, 
'yapılmaması gerekenler' için mükemmel bir örnek olduğunu düşündüm" diye 
ekledim.
    Collier başını sallayıp anlayamadığım bir şeyler mırıldandı. Ağzındakini yuttu, 
boğazını ıslatmak için Tetley içti, sonra, "Kesinlikle öyle" dedi. Beklemeye değmez 
bir yanıttı kesinlikle.
    "Peki... bana bu olayla ilgili ne anlatabilirsiniz?" diye sordum.
    Collier ağzını elinin tersiyle sildi. "Sarah Blackstone, St. Hilda's Hastanesi'nin IVF 
laboratuvarında geç saate kadar çalışmıştı. Kesinleştirebildiğimiz kadarıyla 
hastaneden dokuz buçuk sularında ayrıldı. Saat 10.27'de sokağının köşesindeki 
telefon kulübesinden alo polise telefon edildi. Adını vermeyen bir kadın, elinde bıçak 
olduğunu sandığı siyah bir gencin kendisine çarptığını ve neredeyse yere 
düşürdüğünü söyledi. Genç bir evden koşarak çıkmış, kapıyı açık bırakmıştı. Bu 



telefonu ciddiye aldık, çünkü düşünsenize, aramızda kalsın, Pargeter Grove gibi bir 
sokakta oturan fazla siyah yoktur. Oraya 10.40'ta, ambulanstan dört dakika sonra 
vardık. Dr. Blackstone çoktan ölmüştü. Bıçak kaburgalarının altına, oradan da 
kalbine girmişti."
    Konuşurken notlar alıyordum. "Siz de hırsızın üstüne geldiğini tahmin ettiniz."
    "Doğru. Arka kapıdaki cam kırılmıştı. Anahtar kilitteydi. Okurlarınıza bunu 
hatırlatmanız gerekir. İnanılmaz derecede aptalca ama ne kadar çok insanın bunu 
yaptığına şaşırırsınız."
    "Hiçbir şeyin çalınmamış olduğunu okudum" dedim.
    "Doğru. Adam tam arka kapıdan girdiğinde doktorun da ön kapıdan girdiğini 
tahmin ediyoruz. Üzerinde hâlâ mantosu vardı. Doktora vurmak dışında bir şey 
yapacak zamanı olmadı adamın. Ne yaptığını düşünecek zaman bulduğundan da 
şüpheliyim, doktora saldırdı o kadar. Sarah Blackstone gerçekten şanssızdı. Her 
bıçak yarası insanı bu kadar hızlı öldürmez. Adam ne yaptığını anlayınca hemen 
koşarak uzaklaştı."
    "Evde alarm sistemi yok muydu?"
    "Hayır, bu da çok sinir bir şey!" Bir kahkaha attı. Bu klişeyi o kadar çok 
duymuştum ki artık komik bulmuyordum ama gene de gülümsedim. Collier, 
"Aslında evde alarm sistemi vardı" dedi. "Ama birçok insan gibi çıkarken açmamış 
sanırım. İnsanlar böyle bir şeyin kendi başlarına gelebileceğini asla düşünmezler. 
Okurlarınıza bunu vurgulamaksınız. Alarmınız varsa açmadan evden asla 
çıkmayın."
    "İyi bir nokta" dedim. Collier, Sarah Blackstone'un paranoyaklık noktasında 
güvenlik meraklısı olduğunu bilmiyordu tabii. Soygun iddiasına karşı bir sav daha. 
Sarah Blackstone'un evden alarmı açmadan çıkmasına olanak yoktu. "Telefon eden 
kadının adını söylememesi biraz tuhaf değil mi?" diye sordum.
    Collier başını iki yana salladı. "Çoğunlukla ad vermezler. İşe karışmak istemezler. 
Elimizdeki tek tanık onlar olsalar bile. Şahitlik yapmak için işten izin almak 
istemezler, kendilerini deşifre ederlerse kötü çocukların bir dahaki sefere kendi 
evlerine geleceğinden korkarlar. Vatandaşlık görevi onlar için 999'u aramakla biter."
    "Orta sınıf böyle işte" dedi.
    "Haksız değilsiniz. Özellikle de Hyde Park'taki ayaklanmalardan sonra. Korkunç 
yankıları oldu. Şahitlik yaparlarsa güvende olacaklarını söylüyoruz ama bize 
inanmıyorlar."
    Ben de inanmıyordum. Bati Yorkshire polisi hakkında çok şey duymuştum. Üç 
yeni yetmenin güpegündüz çekiçle evine girdiği bir kadın tanıyorum. Yandaki 
komşusu 999'u aradı, polis tam yarım saat sonra geldi ve hırsızlar gitmiş olduğu için 
yapacakları fazla bir şey olmadığını söyledi. Notlanma geri döndüm. "Çok ilginç bir 
vaka bu. Adli tıp raporu yok anladığım kadarıyla."
    "Adli tıp ekibinin ceset üzerinde çalıştığına dair işaretler var" dedi dikkatle. "Ama 
bulgularını bana bile söylemezler. Bildiğim tek şey, her zamanki şüphelilerden biri 
gibi göstermek için çok uğraşmaları gerekiyor." Collier göz kırptı.
    "St. Hilda'dan evine dönmesi uzun sürmüş" dedim. "Gecenin o saatinde on beş 
dakikadan uzun sürmemesi gerek."
    "Eve dönerken içki içmek ya da bir şeyler yemek için duymuştur" dedi.



    "Ya da bir tanıdığına uğramış ama evde bulamamıştır" diye önerdim. "Demek 
esrarengiz telefon dışında hiç görgü tanığı yok."
    "Doğru. Yağmur yağıyordu, bu yüzden her zaman köpeklerini yürüyüşe 
çıkaranlar ve sarhoşlar akşamın o vaktinde başı önünde aceleyle yürüyorlardı. 
Hırsızı kimsenin arka duvarda görmemesine biraz şaşırdık, çünkü öğrenci yurdu eve 
bakıyor. Ama zaten bu olayda genelde şansımız yoktu. Okurlarınıza söyleyeceğiniz 
bir şey daha: Sokağınızda şiddet içeren soygun riskini önlemek istiyorsanız Komşu 
İzleme Ağı kurun. Çevre Güvenlik Ekibimize göre bu gerçekten işe yarıyor."
    "Çevre Güvenlik ekibi mi?"
    Collier utanmış görünecek kadar zarifti. Suçlu suçlu, "Eskiden buna Suç Önleme 
Ekibi deniyordu" diye itiraf etti.
    Ama gerçekte hiç önlemiyordu. Birkaç sıradan soru daha sordum, Collier'e ikinci 
içkisini ısmarladım, sonra onun, adı kadar büyük Black Forest sandviçini midesine 
indirmesini izlemek zorunda kalmadan oradan ayrıldım.
    Şehrin sanat galerisinin üst katında, dev Frank Brangwen panellerinin altında 
oturdum. Paneller sanayi devriminin elleri dikenli oğullarını temsil ediyordu, 
vücutlar her şık jimnastik salonunda görebileceğiniz masabaşı Stallone 
hayranlarınınki gibiydi. Ama bugün toplumsal değişimi düşünmüyordum. The 
Rolling Mill'e boş gözlerle bakıyordum. Görebildiğim tek şey zihnimdeki Helen 
Maitland'ın gözleriydi. Bir zamanlar sevdiği ve onu annelik hayalinden yoksun 
bırakmış kadının üzerine saldırırken yüzü öfke ve acıyla çirkinleşmişti.
    Şimdi neler olduğu hakkında net sayılabilecek bir fikrim vardı. DNA testlerinin 
sonuçlan Helen'in tahminini doğrulamıştı. Bu durduk yerde ortaya çıkan bir deney 
değildi. Sevgililerin yatakta boğuşurken yaptıkları sohbetleri hayal edebiliyordum. 
Sarah teknolojinin iki kadından bebek yapılmasını mümkün kılacağı günle ilgili 
fanteziler kuruyordu, Helen ise bunun onlar için, kendisi için ne anlama geleceğini 
hayal ediyordu. Ama Sarah reddetmişti, nedeni her neyse. Ve bu reddediş aralarında 
öyle bir gerilim yaratmıştı ki, ilişkilerini sürdürmek olanaksızlaşmıştı.
    Senaryo benim için bir film kadar canlıydı. Helen gerçeği anlayınca Sarah'la 
hesaplaşmak için evine gitmiş olmalıydı. Ama Sarah evde değildi. Geç saatlere kadar 
çalışıyordu. Helen'i otomobilinde otururken hayal edebiliyorum, içindeki öfke 
büyüdükçe büyüyordu. Sarah sonunda eve gelince Helen muhtemelen mantıklı bir 
konuşma yapamayacak durumdaydı. İçeri kabul edilmesi için ısrar etti, iki kadın 
mutfağa geçtiler. Sonra aralarındaki tartışma öyle büyüdü ki Helen ileriye atıldı, 
eline bir bıçak geçirdi ve Sarah'nın vücuduna sapladı.
    Cinayet onu kendine getirmiş olmalıydı. Arka kapıya gidip kırılarak içeri girilmiş 
süsü verecek kadar kendine gelmişti, içki içmişlerse bardakları ya da fincanları 
yıkadı. Sonra karanlığın kendisini gizlediğinden emin olarak evden gizlice çıktı, 
otomobiline geri döndü, telefon kulübesine giderek 999'u aradı.
    Hırsız olasılığına karşı bulgulara da uyuyordu bu senaryo Sarah'nın hastaneden 
ayrılmasıyla ölü bulunması arasındaki zamanı açıklıyordu. Katilin bıçağı neden 
yanına aldığını açıklıyordu. Helen eldiven giymiyordu ve bıçağı eve götürerek 
sterilize etmesi ve çekmecesine atması daha az risk içeriyordu. Herhalde üstü başı 
kan olmuştu ama o gece yağmur yağıyordu ve Helen muhtemelen daha sonra 
çıkarıp atabileceği bir manto ya da yağmurluk giymişti.



    Helen Maitland izlerini örtmek için iyi iş çıkarmıştı. Batı Yorkshire polisinin akıllı 
olmaması onun için büyük bir şanstı. Ama polis onu daha ciddi araştırmaya başlarsa 
kanıt bulurdu. 999'daki ses izi kaydı onunkine uyardı. Yeni bir manto bu koşullarda 
şüpheli olurdu. Tabii o gece nerede olduğunu kanıtlayacak durumda değildi. Polisin 
elinde neden olmayabilirdi ama bir kez Helen Maitland'ı sıkıştırmaya 
başladıklarında gerçek ortaya çıkabilirdi. Böyle bir şey olursa polisin Alexis'le 
Chris'in kapısını çalması an meselesi olurdu. Ben de bunu önlemek için 
tutulmuştum.
    İç geçirdim. Düşündüğümden daha yüksek sesle iç çekmiş olmalıyım ki ortalıkta 
dolanan orta yaşlı memur kaşlarını kaldırarak bana doğru yürüdü. "İyi misin 
canım?" diye sordu.
    Başımı salladım. "İyiyim. Yalnızca bir şey düşünmeye çalışıyorum."
    Kadın başını eğdi. Şimdi anlamıştı. "Senin gibi çok insan geliyor" dedi. "Özellikle 
de Alan Bennett galeri hakkında televizyon programı yaptığından beri."
    Bennett'ın oyunlarındaki bir karakter gibi kendi kendine baş sallayarak uzaklaştı, 
saçları yan kapıdaki Epstein büstlerininkiler gibi kaskatıydı. Ayağa kalkıp saatime 
baktım. Dördü biraz geçiyor. Bir karşılaşmaya daha gitme zamanı. Bu kez bir silahın 
namlusuna bakmayacağımdan emin olabilirdim.
    
Helen Maitland'ın evinden elli metre aşağısına park ettim ve beklemeye koyuldum. 
Saat altıda haber başlıklarını gazetecilerden daha iyi biliyordum. Saat yedide 
Godot'yu her an bekliyordum. Saatin yelkovanı 20:00'ye yaklaşırken yeterince 
beklediğime karar verdim. Yemek yemeye ihtiyacım vardı ve oradan beş dakika 
uzaklıktaki Bryan'ın Yeri'nde, üzerinde benim adım olan bir mezgit balığı 
kızartıyorlardı.
    Bir saat kadar sonra döndüğümde Helen Maitland'ın evinde ışıklar yanmıştı. 
Kapıyı açıp da beni görünce Helen bir an rahatsız oldu, sonra kabullendi. "Sherlock 
Holmes'un Dönüşü" dedi alaycı bir ifadeyle.
    "Dinlemeniz gereken şeyler söyleyeceğim" dedim.
    Helen'in kaşları kalktı. "Bir de nezaketin öldüğünü söylerler. İçeri girseniz iyi olur 
Bayan Branagh, öyleydi değil mi?"
    İçeriye girerken, "Brannigan" diye onu düzelttim. "Branagh bir film yıldızıdır. 
Bizse gerçek hayattayız." Bazen dediklerimi duyunca müşteri olsaydım kendime 
gülerdim diye düşünüyorum.
    Helen Maitland, "Affedersiniz, Bayan Brannigan" dedi. "Oturmaz mısınız?" diye de 
ekledi mutfağa giderken. Onu duymazdan geldim. Hemen tezgâha yaslandı, bir eli 
durulama tahtasının üzerinde yatan tekir bir kediyi dalgın dalgın okşuyordu. "Peki, 
bütün ilgimi size yöneltiyorum. Bu Sarah'la mı ilgili?" dedi.
    Damdan düşer gibi, "Sevgili olduğunuzu biliyorum" dedim. "Çocuk istediğinizi ve 
onun reddettiğini biliyorum. Ama siz ayrıldıktan sonra teknoloji mükemmelleşti ve 
Sarah'nın sperm kullanmak yerine iki kadının yumurtalarından bebek yapmasına 
olanak tanıdı. Ama ilk olmanın ölümsüzlüğü Sarah için yeterli değildi. Genlerinin de 
devam etmesini istiyordu. Bu yüzden kendi yumurtalarını hastalarınkilerinin arasına 
karıştırmaya başladı. Bu hastalardan biri ona o kadar minnettar kaldı ki gizlilik 
kuralını hiçe sayıp hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan doktora bir fotoğraf ve saç 
tutamı gönderdi. Dr. Helen Maitland'a. Buraya kadar nasılım?"



    Helen'in yüzü ifadesizdi ama kediyi okşayan eli durmuştu parmakları kedinin 
tüylerini sıkı sıkı tutuyordu. Gülümsemeye çalıştı ama ancak dudaklarını büzebildi. 
"Kötü. Neden söz ettiğiniz hakkında en küçük bir fikrim bile yok."
    "Saç tutamıyla Sarah'nın DNA'sı üzerinde testler yapıldığının kayıtları vardır. 
Böyle bir şeyi yok etmeyi başaramazsınız. Polis bunu bulmakta zorluk çekmez. Belki 
biraz sıkı çalışır ama sonunda bulur."
    Artık Helen'in gözleri temkinliydi, beni bir şahin gibi gözlüyor, gözünü bile 
kırpmıyordu. "Özür dilerim, bir noktayı kaçırmış olmalıyım. Polise nereden vardık?"
    "Yapmayın, Dr. Maitland. İkimiz de aptal değiliz, ikimiz de aptalmışız gibi 
davranmayı bırakın. Sarah'nın ne yaptığını keşfettikten sonra ne kadar huzursuz 
olduğunuzu tahmin edebiliyorum, özellikle de tedaviyi deneyecek ilk insan olma 
şansını size vermediği için. Hatta ameliyatınızdan sonra daha da huzursuz olmuş 
olmalısınız. Onu görmeye, onunla hesaplaşmaya gittiniz. Sizinle alay etti, değil mi? 
Duygularınızı hiç ciddiye almamıştı, tıpkı daha önce annelik isteğinizle alay etmesi 
gibi."
    Helen Maitland başını yavaşça iki yana salladı. "Gerçek hayatta olduğunuzu 
söylediğinizi sanıyordum, Bayan Brannigan. Sanırım sizin tedaviye ihtiyacınız var."
    "Ben sanmıyorum. Sorunu olan bence sizsiniz, Dr. Maitland. Soğukkanlı, akıllı ve 
denetimli olduğunuz izlenimini verebiliriz ve Allah biliyor ya bu konuda çok da 
başarılısınız. Eski sevgilinizi öldürmek ve bundan yakayı sıyırmak için de öyle 
olmanız gerekirdi zaten."
    Helen tezgâhtan uzaklaşarak öfkeyle karşımda durdu. "Fazla ileri gittiniz. 
Gitmenizin zamanı geldi" dedi. Sesi öfkeyle kısılmıştı.
    "İçinizde bir öfke olduğunu biliyordum. Sarah'yla karşılaştığınız ve sizin acınızla 
alay ettiği zaman alevlenen aynı öfke bu. En yakın bıçağı kapıp Sarah'nın kalbine 
saplamanıza neden olan aynı öfke."
    "Defolun" dedi. İçinde öfkeyle inanamazlık savaşıyordu. Bana doğru bir adım attı.
    "Bu işten sıyrılamazsın, Helen" diyerek elimi otomatik olarak uzattım, avcum ona 
doğru bakıyordu. "Polis seni araştırmaya başladığı zaman kanıtları bulacaktır. 
Sarah'nın bir hırsız tarafından öldürülmediğini kabul eder etmez bulurlar. Sesini 
999'daki kayıtla karşılaştırdıklarında iş biter."
    "Böyle bir şey olmayacak." Bu ses Helen Maitland'ın değildi. Sağ omzumun 
arkasından gelmişti. Dönüp saldırma pozisyonu aldım.
    Flora'ydı. Ve elinde uzun namlulu bir tabanca tutuyordu.
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Küçük elleri böyle büyük bir tabancayı tutamayacak kadar zarif duruyordu ama 
namlu titremiyordu. Flora'yı harekete geçiren her neyse güçlü bir neden olmalıydı. 
Helen soğukkanlı bir sesle, "Flora" dedi.
    Flora gözlerini benden ayırmadan, "Her şey yolunda, Helen" cevabını verdi.
    Benim için yolunda değildi, insanların bana silah doğrultmasından usanmıştım. 
Doğrusunu söylemek gerekirse Flora'nın Peter Lovell'ın silâhlı adamları gibi 
olduğunu sanmıyordum. Helen Maitland'a baktım ve bir anda anladım.
    "Aman Allah'ım!" diye bağırdım.



    Göz ucuyla, Helen'e gözlerini çeviren Flora'nın elinin kıpırdadığını gördüm. Tam o 
anda sağ ayağımı öne uzatıp üstüne atladım, sesim kulaklarımda Bruce Willis'inki 
gibi kükredi. Her şey aniden yavaş çekimdeymiş gibi görünmeye başladı: Ayağım 
Flora'nın omzuna değdi, Flora yere düştü, ben üstüne atlarken parmaklarını tetiğin 
üzerinde sıktı. Vücudum silahın patlamasını beklerken gergindi.
    Flora tetik üzerindeki baskısını gevşetirken namludan bir alev çıktı.
    Bir çakmaktı beni böyle korkutan.
    Korkmuştum, bu çok açıktı. Ama şimdi gerçekten, gerçekten öfkeliydim. Kapıdan 
içeri girerken sempati hissediyordum, içgüdülerim, Helen Maitland'ın yararlı 
hayatını parmaklıkların ardında geçirmeyeceği bir çözüm bulmaya çalışıyordu. 
Şimdi istediğimin bu olduğundan emin değildim.
    Helen böyle bir koşulda asla başaramayacağım bir sakinlikle, "Bu gerçekten çok 
aptalcaydı, Flo" dedi. Flora'nın üstünden kalkarak doğruldum. "Aptallıktan daha 
fazlası vardı" dedim. "Allah aşkına, gerçekten de canını yakabilirdim, ne saçmalık 
bu."
    Flora silahı odaya fırlattı. Silah Helen'in yanındaki tezgâha düştü. Sonra dertop 
olup ağlamaya başladı.
    Helen çakmağı alıp mutfak masasının üstüne koyduktan sonra Flora'nın yanına 
gitti. Çömelip ona sarıldı. Flora çok uzun bir süre ağlamış gibi geldi bana ama 
mutfak saatine göre beş dakikadan daha azdı. Hiç aldırmadım. Böylece kalbim 
normal hız ve ritmine dönecek zamanı buldu.
    En nihayet Helen, Flora'yı bir mutfak iskemlesine oturttu, kendisi de yanına 
oturdu. "Gerçek bir silah bile polisin ses karşılaştırması yapmasını engellemezdi" 
dedim. "Kendimi emniyete almadan böyle bir yüzleşmeye kalkışacak kadar aptal 
olduğumu düşünmüyorsun herhalde."
    Flora dalgın dalgın, "Öyleyse her şey bitti" dedi.
    Helen ondan uzaklaşarak, "Bunu nasıl söyleyebilirsin?" diye sordu. "Nasıl 
düşünebilirsin ki ben... Bu aptalca."
    "Hiç de aptalca değil." Flora'nın sesi titriyordu. "Biliyorsun, polis 999 kaydını 
karşılaştırırsa işi öğrenir."
    "Bak, Flora, bu düşünceyi nereden edindiğini bilmiyorum ama Sarah'yı ben 
öldürmedim. Böyle düşünmene çok şaşırdım."
    "Böyle düşünmüyorum. Kimse gerçeği benden daha iyi bilemez."
    Helen'le ben Flora'nın sözlerinin anlamını sindirirken bir sessizlik oldu. Sonra iki 
günde ikinci kez yaşadığım fiyasko beni çarptı. Sarah Blackstone'un ölümünde 
takıntılı bir aşk hikâyesi olduğu konusunda haklıydım. Ama katil olarak yanlış adayı 
seçmiştim. Helen'in katil olduğuna o kadar inanmıştım ki Flora'ya dikkat bile 
etmemiştim.
    Helen, "Düşündüğüm şeyi mi söylüyorsun?" diye sordu. Sesinde belli belirsiz bir 
dehşet vardı.
    "Sendin, öyle değil mi?" diye sordum. Flora bir şey söylemedi. Söylemesi de 
gerekmiyordu. Şimdi her ikimiz de gerçeği biliyorduk. "Peki anlat bakalım. Yakın 
mıydım? Çizdiğim senaryo doğru muydu? Doğru yerden mi yakalamıştım?"
    Flora serbest eliyle saçlarını geriye itti. "Ayrıntıları neden bu kadar çok bilmek 
istiyorsun? En yakın polis karakoluna koşup beni ihbar etmek için mi?"



    İçimi çektim. "Özel detektif olmamın nedeni, olayların nedenlerini bilmekten 
hoşlanmamdı. Adaletle hukuk arasındaki farkı bilirim. İnsanları polise teslim 
etmenin her zaman en iyi sonuç olmadığını bilirim. Polise gitmemi engellemek 
istiyorsan beni terörize etmeye çalışacağına konuşma fırsatını değerlendirsen iyi 
olabilir. Sarah Blackstone'un ölümüyle yakın ilgisi bulunan bir müşterim var. Gerçeği 
bilmek için çok önemli nedenleri bulunuyor."
    Ben konuşurken Helen Maitland mutfak masasındaki bir çekmeceyi karıştırmaya 
başladı. Büyük Firar filmindeki İngiliz kumandandan alıntı nutkumun sonuna 
geldiğimde Helen buruşuk bir paket Silk Cut çıkardı. "Bir yerlerde bir paket olması 
gerektiğini biliyordum." Jelatini yırttı, kapağı açtı, yaldızlı kâğıdı çıkardı ve baş 
parmağıyla bir sigara çıkarıp dudaklarının arasına soktu. Silahı alıp sigarasını yaktı. 
Tam bir komedi.
    Dumanların arasından, "Başımızın belada olduğunu düşünüyorum, Flora" dedi, 
"ama Bayan Brannigan'ı tanıdığım kadarıyla, konuşabileceğimiz en iyi insan o gibi 
geliyor bana. Bize neler olduğunu anlatmalısın sanırım."
    Flora tekrar ağlamaya başladı. Ben hâlâ etkilenmemiştim. Saç ve gözyaşları 
perdesinin arkasından, "Onu öldürmek istememiştim" dedi.
    Helen pratik, sağduyu tavrıyla, "Bunu biliyorum" diye onu yatıştırdı. İkisinin 
arasında bir hesaplaşma olacaktı, bunu onun gözlerinde görebiliyordum. Ama Helen 
Maitland bunun ne yeri ne de zamanı olduğunu bilecek sağduyuya sahipti. "Bu senin 
tarzın değil, Flo."
    Flora biraz daha ağladı, Helen ise gözlerini sevgilisinden hiç ayırmadan sigarasını 
içmeye devam etti. O boş bakışın ardında neler olduğunu tahmin etmek bile 
olanaksızdı. Sonunda Flora arkasına yaslandı, yüzündeki saçları çekti ve 
yorgunluktan ağlayan bir çocuk gibi küçük elleriyle gözlerini ovuşturdu. Derin bir 
soluk aldı, Helen'e yalvarır gibi baktıktan sonra bana döndü. "Onu gerçekten 
öldürmek istemedim" dedi. "Oraya bu amaçla gitmedim."
    "Neler olduğunu anlat" dedim. Helen sigarasını söndürüp bir tane daha yaktı.
    Flora burnundan derin derin soludu. "Anlatmak kolay değil" diye sızlandı.
    "Birini öldürmekten daha kolay" dedim.
    Flora ürkek bir tavırla, "Tam öyle değil" dedi. "Bir anda oluverdi. Elimde bıçak 
olduğunu bile fark etmeden Sarah ölmüştü bile. Sana anlatmaksa çok daha zor, buna 
inanmalısın, Helen."
    Helen başını salladı. "Peki neler oldu, Flora? En az Bayan Brannigan kadar bilmek 
istiyorum."
    Flora saçlarını yüzünden çekti ve yüzünde yalvarır gibi bir ifade belirdi. Bu kadını 
hiçbir yere oturtamıyordum. Verdiği izlenim çok ürkek, kırılgan ve masumdu. Sonra 
karanlık gözlerinin çaktığı ışıkta bütün bir doğaüstü çirkinliğin mezarımın üstünde 
dans ettiğini hissediyordum. Maggie'nin kızla ilgili söylediklerini tam olarak 
anlamıştım. Bunun güçlü bir erotik karışım olabileceğini görüyordum ama silah 
gerçek olmadığı için minnet duyuyordum. Flora şimdi bize Sarah Blackstone 
hakkında anlattığı "Bunu yapmak istememiştim" martavalından daha kolay tetik 
çekebilecek bir kadındı.
    Flora, "Yalnız kalana kadar bekleyemez mi?" diye yalvardı.



    Helen, "Bayan Brannigan şimdi gidemeyecek kadar çok şey biliyor" dedi. 
"Hikâyenin hepsini anlatmanın bu karışıklıktan sıyrılmanın en iyi yolu olduğunu 
düşünüyorum." Ben bile daha iyi ifade edemezdim.
    Flora karşı çıkacakmış gibi baktı, sonra sevgilisinin yüzündeki kararlılığı gördü. 
"Her şey Helen'e rahim kanseri teşhisi konulmasıyla başladı" dedi.
    "Bunu biliyorum" diyerek sözünü kestim, konuşmasına çok eskilerden 
başlamasına izin vermek niyetinde değildim. "Rahmi alındı. Bunun Sarah Blackstone 
cinayetiyle ne ilgisi var?"
    Flora bana öldürecekmiş gibi baktı. Helen Maitland bu bakışı kaçırmadı. Bu kez 
konuştuğunda Flora'nın sesi daha akıcıydı. "Helen çocuk sahibi olmayı çok istiyordu 
ve kanser teşhisi konulur konulmaz bir jinekolog arkadaşının, Sarah değil tabii, 
yumurtalarını üç ay için toplamasını sağladı."
    "Neden?" diye sordum.
    Helen masaya bakarak hızlı hızlı konuştu. "Bir parçam rahmimin alınmasının 
gerekli olmayacağını, yumurta üretemesem bile yapay döllenmeyle çocuk sahibi 
olabileceğimi umut ediyordu. Hatta taşıyıcı annelikle. Biliyorsunuz, çocuğumu 
taşıması için birini bulabilirdim. Ameliyattan önce yumurtaları aldık ve dondurduk. 
Yumurtaları dondurmak risklidir: Kimse bunun ne kadar başarılı olacağını henüz 
tam olarak bilmiyor. Ama kendi çocuğum olmasa bile hiç değilse genlerimin süreceği 
gibi çılgınca bir düşüncem vardı. Başarısız olunursa en azından ihtiyacı olan birine 
yumurta bağışı yapabilirdim."
    Son birkaç günde doğurganlık arzusunu bu kadar şiddetle ilk kez duymuyordum. 
Kısırlık tanrıçasına bu isteğin ruhumda yerleşmekten kaçınmaya devam etmesi için 
küçük bir dua ettim. "Tamam" dedim. Konuyu olabildiğince duygusallıktan uzak 
tutmaya kararlıydım. "Böylece Helen yumurtalarını dondurdu. Bu durumla 
cinayetin ilgisi ne?"
    "Birkaç ay önce bir sabah Helen'e postadan tuhaf bir mektup geldi. 
Manchester'dan postalanmıştı..."
    "Bunu da biliyorum" diye sözünü kestim. Bunun bir nedeni olayları denetleme 
isteği, diğeri de ne kadar çok şey öğrendiğimi açıklayarak onları etkilemekti. "İçinde 
bir bebek fotoğrafı, bir tutam saç ve teşekkür kartı vardı."
    Helen'in soğukkanlılığı ilk kez açık verdi. "Bebek aynı Sarah'ya benziyordu. 
Benzerliğe inanamamıştım. Sarah'nın iki kadın yumurtasından bebek yapma 
olasılığından söz ettiğini duymuştum ve muhtemelen bunu başardığını anladım. Ben 
cystic bölümündeyim, yani DNA testlerini kolayca yaptırabilirim."
    "Kesilmiş saçlardan DNA elde edebiliyorlar mı?" diye sordum.
    "Meydan okumayı seven araştırmalar hep çıkmıştır. St. Hilda'daki kadınlardan biri 
saç kıllarından canlı DNA almayı başardı. Sarah'dan kan örneği almak için 
öğrencilerimden birine rüşvet verdim. Öğrencim ona kan kimyasıyla ilgili bir deney 
için rastgele test yaptıklarını söyledi, Sarah da kanının alınmasına için verdi. DNA 
testi çok açıktı. Sarah çocuğun ana-babasından biriydi." Ömür boyu günde kırk 
sigara içen bir kadın olmak istermiş gibi peş peşe sigara içiyordu.
    Bu kez uzanıp Helen'in serbest elini sıkıca tutan Flora oldu. Helen konuşmaya 
devam ediyordu, daha çok kendi kendine konuşuyor gibiydi. "Ayrılma nedenimiz 
bu olduğu için bu gerçek bana çok daha fazla acı verdi. Umutsuzca bir çocuk 
istiyordum ama Sarah istemiyordu. Teknolojinin iki kadından çocuk yapmanın 



mümkün olduğu aşamaya yakın olduğunu biliyordum. Sarah ise bu deneyi bizimle 
yapmayı reddetti. Vücudumla deney yapmaya hazır olmadığını söyledi. Deneyin 
sonunda bir canavar ya da hatta özürlü bir çocuk çıkarsa yaşayamayacağını söyledi. 
Bense bunun hayatını bir çocukla paylaşmayı kesinlikle istememesiyle ilgili 
olduğunu düşünüyordum. Sonunda, çocuk olasılığını onunla yaşadığım hayatın 
kesinliğine tercih edeceğime karar verdim. Kavgaları tahmin edebilirsin..." Sesi 
giderek yavaşladı.
    "Başka kadınlarla deney yaptığını keşfedince yıkılmış olmalısın" dedim haber 
spikeri havasıyla.
    Helen yüzünü astı. "Laboratuvardan DNA sonuçlarını aldığımda önümde olsaydı 
onu öldürebilirdim sanırım. Ama bunun üzerine ne kadar çok düşünürsem onun 
çocuğunu doğurmadığıma o kadar çok memnun oluyordum. Kızımın Sarah'nın 
genlerini taşımasını istemiyordum. Mesafeler büyüyü bozuyor, bilirsiniz. İlişkiyi 
perspektife yerleştirmeye olanak sağlıyor. Çocuk istemekten vazgeçmemiştim ve 
Sarah'yı düşünmekten vazgeçmiştim. Artık ondan nefret bile etmiyordum. Onu 
küçümsüyordum, evet, çünkü hayatında ihanet etmeyeceği hiçbir şey yoktu. Bu 
yüzden onu öldürme isteğim çok uzun sürmedi."
    Yumuşak bir sesle, "Flora'ya anlatacak kadar uzun sürdü mü?" diye sordum.
    Flora bana döndü, gözleri öfkeyle açılmıştı. "Helen'i suçlamaya çalışma. Bana 
böyle bir şey söylemedi. Gidip Sarah'yı görmek benim fikrimdi. Helen oraya 
gittiğimi bile bilmiyordu.
    "Peki, onunla yüzleşmek için değilse neden gittin?"
    Helen, "Evet" dedi. "Neden onu görmeye gittin?"
    Flora usanmışcasına gülümsedi. "Onu başka kadınlara yaptığı işi bizim için 
yapmaya ikna etmek için gittim. Benim ve senin yumurtalarınla. Böylece ortak bir 
çocuğumuz olabilirdi."
    Uzun bir sessizlik oldu. Helen'in gözleri, yüzündeki ifadeyi okuyarak sözlerinde 
bir sahtelik olup olmadığını anlamaya çalışıyormuş gibi Flora'nın yüzünü dikkatle 
süzüyordu. Sonra başını ellerinin arasına aldı. Ağlamadı. Birkaç dakika sonra başını 
kaldırdı, gözleri kuruydu. "Bu olağanüstü bir şey" dedi.
    Flora, "Ama doğru" cevabını verdi. "Yoksa neden onu görmeye gideyim?"
    "Böyle hissettiğini bilmiyordum."
    "Ne? Seni bu kadar çok sevdiğimi, bu kadar çok çocuk istediğimi bilmiyor 
muydun?"
    Helen, "Ya biri ya da ikisi birden" dedi, sesi yorgundu. "Sarah ne dedi?"
    Flora gözlerini kaçırdı, yüzü bulutlanmıştı. Kendimi orada fazlalık hissetmeye 
başladım. "Bana güldü. Beyinsiz bir bimbo ve takıntılı bir kadına çocuk 
yapmayacağını söyledi. İşbirliği yapmazsa yetkililere gidip yaptığı işi anlatacağımı 
söyledim ona."
    Helen bir sigara daha almak için uzanırken, "Akıllıca bir davranış değil" dedi. 
"Sarah ve tehditler asla uyumlu bir çift olmamıştır." Soğukkanlı ironisi beni de 
etkilemeye başlamıştı. Er ya da geç bir patlama yaşanacaktı. Ne kadar uzun süre 
bastırırsa patlama da o kadar şiddetli olurdu. Böyle bir şey olduğunda menzilin 
dışında olmayı umut ediyordum.
    "Tehdidine nasıl tepki gösterdi?" diye sordum.



    "Beni yakamdan kavrayıp mutfak tezgâhına fırlattı" dedi Flora. Onun 
dünyasındaki bir kişinin böyle bir şeyi yapacağına inanamıyormuş gibi bir hali vardı. 
"Beni tezgâha çarpıp duruyor, şantajcı bir sürtük olduğumu, kendisinin onlara 
verdiği çocukları korumak için mutlulukla cinayet işleyebilecek birçok kadın 
tanıdığını söylüyordu. Dehşete düşmüştüm. Yakama sıkı sıkı yapışmıştı, o kadar 
sıkıydı ki boğulacaktım neredeyse. Çaresizdim. Arkamdaki tezgânın üstünde elimi 
gezdirdim, bir bıçağa değdi elim. Bıçağı alıp ona sapladım. Düşünmüyordum, 
yalnızca yaptım. Sarah yere düştü. Orada durdum, elimde bıçakla ölmesine baktım. 
Yapabileceğim hiçbir şey yoktu."
    Helen, "Ambulans çağırabilirdin" dedi. Sesi soğuktu.
    "Çağırdım. Hemen sokaktaki telefon kulübesine gidip ambulans çağırdım."
    "Hemen çağırmadın" dedim. "Önce bir-iki başka şey yaptın. Bütün boğuşma 
izlerini temizledin. Arka kapının kilidini açtın, anahtarı kilitte bıraktın, dışarı çıkıp 
hırsızlık süsü vermek için camı kırdın. Kanlanmış mantonu çıkardın, kimsenin 
olmadığından emin olunca ön kapıdan sakince çıkıp köşedeki telefon kulübesine 
gittin. Sonra 999'a telefon ettin ve açık bir kapıdan elinde kanlı bir bıçakla siyah bir 
gencin çıktığını gördüğünü söyledin. O sırada Sarah Blackstone ölmüştü."
    Flora çaresizce, "Hemen telefon etseydim de bir şey fark etmeyecekti" dedi. "O 
kadar çabuk öldü ki. Doğru söylüyorum Helen, hemen öldü."
    "O kadar çabuk değil" dedim soğuk bir sesle. "Uzun süre önce ölmüş olamaz, 
yoksa ambulans ekibi polise ölüm zamanıyla telefonun saati arasında bir zaman farkı 
olduğunu söylerdi."
    Flora bana öyle bir baktı ki yakınlarda bıçak olmamasına memnun oldum. "Kabul 
et, Flora, onun yaşamasına izin veremezdin, değil mi?" dedi Helen. "Yaptıklarından 
sonra. Ertesi gün polis gelirse benim yanımda olduğunu söylememi istemene 
şaşırmadım doğrusu. Cinayet saatinde nerede olduğunu kanıtlamak istiyordun, 
değil mi? Bunu benim için yaptığını sakın söylemeye kalkma."
    Flora hiçbir şey söylemedi. Helen bana döndü. "Çantanızda bir kasetçalar 
olduğundan şüpheleniyorum."
    Aslında ceket cebimdi ama kurnazca fikirlere kapılmasınlar diye bunu onlara 
söyleyecek değildim. "Teknoloji bugünlerde eskisinden daha da ilerledi. Sigortaya 
inanmamış olsam hayatta kalma şansım olmazdı" dedim.
    "Öyleyse şimdi polise gidiyorsun, değil mi?" Flora, "Helen!" diye sızlandı. "Hapse 
giremem."
    "Bunun gerekli olduğunu sanmıyorum" dedim. "Flora'nın anlattıklarına göre 
denetimden çıkan bir meşru müdafaa gibi görünüyor. Başkalarına karşı risk 
oluşturduğunu sanmıyorum. Açığa vurmaya gerek yok bence."
    Flora'nın dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. "Yani sürtük Sarah'nın 
yaptıklarını dünyanın bilmesini istemiyorsun. Bahse girerim müşterin Sarah'nın 
bebek verdiği kadınlardan biridir. Kurtlarla dolu kutunun açılmasını istemez, değil 
mi?"
    Helen, "Şansını fazla zorlama, Flora" dedi. "Bayan Brannigan özgürlüğünü elinde 
tutuyor. Ya da kasetçaları nereye koymuşsa orada."
    Başımı salladım. "Suskunluğumun koşullan var" dedim. "Sarah'nın öldürülmesiyle 
ilgili olarak başka biri suçlanırsa hareketsiz kalmam. Sarah'nın sırrı ortaya çıkarsa ve 
bununla, sizinle bir ilgisi olduğunu düşünürsem bant polise gider. Anlaştık mı?"



    
SONSÖZ

Polisler birkaç hafta sonra, Peter Lovell'in kabadayılarını, Bradford'da geç saatlere 
kadar açık bir bara yaptıkları rutin bir baskında yakaladılar. Tony'yi öldürmekten 
tutukladılar. Yozlaşmış polislere karşı antipatisiyle tanınan Kraliyet Savcılığı, 
Lovell'in suçlarına, "ortak girişim" esasına dayanarak cinayeti de ekledi. Koltuk 
değneklerini bırakmak ve evine dönmek üzere olan Della'ya göre hepsine uzun süre 
hapis görünüyordu. Ah, evet, Dan Druff ve Scabby Heided Bairns, Naziler'den 
arınmış ilk konserlerinden sonra iyi bir plak şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Üretim 
hattından çıkacak ilk 45'lik'lerini bana vermeye söz verdiler. Sabırsızlıkla 
bekliyorum. Büromun duvarında çerçevelenmiş olarak harika görünecek.
    Sahtekârlık suçlarıyla ilgili yasaların gevşekliği düşünülürse Alan Williams ve 
Sarah Constable aldıkları hapis cezasından dolayı kendilerini çok şanssız buldular 
herhalde. Polis, onların Birmingham, Durham ve Plymouth'da dolandırdıkları bir 
dizi yaslı aileyi saptayarak çok iyi bir iş çıkardı. Aldıkları on sekiz aylık hapis 
cezasını açık bir hapishanede, görece olarak rahat bir ortamda geçirecekler. Büyük 
olasılıkla bu ceza onları, başka bir kurnazlık planlamaktan caydırmayacak ama en 
azından birkaç ay ortalıktan çekilmiş oldular. Seli Phones'daki patronları daha ucuz 
kurtuldu. Telekomünikasyonla ilgili yasa ve yönetmelikler bu ülkede o kadar arkaik 
ki yalnızca kanunsuz yollarla telefon hattı kullanma suçlaması getirebildiler ve 
cezasını ertelediler. Ancak işini yitirdi ki, buna da, bir tür adalet yerini buldu 
diyebiliriz.
    Bu arada Josh'la da konuştum. Bana ilk önce, uzun süredir, birikiminin bir kısmını 
küçük işkollarına yatırmayı planladığı ama bir türlü karar veremediğiyle ilgili bir 
sürü martaval anlattı. Sonunda sadede gelmesini ve önerisini söylemesini istedim. 
Anlaşmamıza göre yalnızca ben çalışacağım için benim payım yüzde ellibeş oldu. 
Ayrıca Josh istediğim, daha doğrusu mali gücü bulduğum zaman onun hissesini 
şimdi ödediği fiyata enflasyonu ekleyip satın alabileceğimi söyledi. Karşıma çıkan iyi 
bir fırsatı hiç kaçırmam, üzerine atladım. İşin en iyi tarafı da şu oldu: Bir gecede 
Bill'in kafasını koparma arzusundan kurtuldum. Sheila da yakından tanıyınca pek de 
fena bir kız değilmiş.
    Alexis, Helen ve Flora'yla yaptığım anlaşmadan çok mutlu oldu. Bütün müstakbel 
ebevynlerin bencilliğiyle, kendi küçük mutlu dünyalarını etkilemedikçe Sarah'yı 
kimin öldürdüğünü pek umursamıyordu. Ona, Sarah Blackstone'un sepete kendi 
yumurtalarını da karıştırdığını hiç anlatmadım. Alexis'in mutluluğunu zehirleyecek 
bir şey söylemeye gönlüm elvermedi.
    İyi ki de söylememişim. Chris altı ay sonra doğum yaptığında Jay Appleton 
Lee'nin siyah, gür diken diken saçlarının genetik kaynağı konusunda yanılmaya 
imkân yoktu. Bebeğin Liverpool aksanıyla ağladığına yemin edebilirim.
    
Defteri burada kapatabilmeyi isterdim. Her şey artıda, neredeyse mutlu bir son. 
Benim deneyimlerime göre hiç böyle temiz bir iş olmaz. Mutfaktaki gösteriden iki ay 
sonra, bir öğleden sonra, iş bitimine yakın bir saatte, Helen Maitland ofisime geldi. 
Shelley'i işin başında bırakarak, Maitland'i köşedeki kafeye götürdüm.



    Dağ çileği çayını içerken Flora'nın Wyoming'de bir üniversite kütüphanesinde iş 
bulduğunu söyledi. "Wyoming'de üniversite olduğunu bilmiyordum" dedim. Ucuz 
bir laftı ama bazen böyle kendimi tutamam.
    "Ben de" diye gülümsedi Helen.
    "Sen de iş arıyorsun, öyle mi?"
    "Yani onunla birlikte gidiyor muyum diye soruyorsun?"
    Başımı salladım. "Bunun bir veda olduğunu düşünmüştüm."
    "Bir bakıma öyle sanırım. Flora geri gelmeyecek. Ben de, biraz inançlı olsaydım 
bütün bunları unutabilmek için dua ederdim. Yani anlayacağın bu konuda seni artık 
hiç rahatsız etmeyeceğim. Flora desen... eh, onun kaybedeceği çok şey var. Polis 
kimseyi tutuklamadı, ciddi bir biçimde kimseyi sorgulamadı bile. Bu olay 
kendiliğinden kapanacak, unutulacak, Sarah gibi."
    "Böylesi daha hayırlı."
    "Evet, herkes için" dedi. Yeşil gözleri omuzlarımın üstünden uzaklara bakıyordu. 
"Flora'yla gitmeyeceğim. Bize olanları anlattığından beri onunla aynı odada olmaya 
bile katlanamıyorum. Sarah'ya olan sevgim ya da nefretim bitmiş olabilir ama onun 
ölmesini asla istemedim, en kötü kavgalarımızda bile, istemedim. Onun ölümüne 
neden olduğum için nefret ediyorum kendimden."
    "Saçmalama" dedim. "Onu Flora bıçakladı, sen değil. Onu görmeye gideceğinden 
haberin bile yoktu. Onun itirafına gösterdiğin tepkiden biliyorum ki bunu önermiş 
bile olamazsın."
    "Belki açıkça değil. Ama benim saplantım olmasaydı o böyle bir şey yapmayı 
düşünmezdi. O fotoğrafın ve bir tutam saçın anlamını ona anlatmasaydım Sarah'nın 
yanına bile yaklaşmazdı. Sarah'yı öldüren bıçağı ben tutmuş olmayabilirim ama 
tutmuş kadar suçluyum."
    Bu konuda düşüncelerini değiştirmeye çalıştırmanın bir faydası olmayacağını 
anladım. Flora ve Sarah hariç çeşitli konulardan konuştuk, çaylarımızı içtik. Sonra, 
biriyle buluşacağını söyleyerek ayrıldı. Pencere kenarında oturduğum yerden onun 
Oxford Yolu'ndaki otomobil ve otobüslerin arasından karşıdan karşıya geçtiğini 
gördüm. Princess Sokağı'nın sonuna kadar uzun adımlarla yürüyüşünü izledim. 
Sonra köşeyi döndü ve gözden kayboldu.
    Haber ertesi gün, Chronicle'ın gece baskısındaydı. DOKTOR OTEL ODASINDAN 
AŞAĞI ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ. Piccadilly Oteli'nin en üst katında bir oda 
tutmuştu. Pencerenin yeterince açılmama olasılığına karşı çantasında bir çekiç bile 
getirmişti. Keats'in geceyarısı ağrıyı dindirmekle ilgili dizelerinin yazılı olduğu bir 
not bırakmıştı.
    Bazı geceler rüyamda Helen Maitland'i havada bir kuş gibi aşağı düşerken 
görüyorum. Tam yere çarpacakken birden havalanıyor ve yükseklere doğru 
kayboluyor. Bir yerlerde birilerinin onun yumurtalarıyla bir bebek yaptığını umut 
ediyorum.


