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Her yerdeki Chealsea taraftarları için:Tanrı biliyor, sizi
neşelendirecek bir şeye ihtiyacınız var.
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Sanat hakkında fazla şey bilmem ama nelerden hoşlanmadığımı bilirim. Ben 
güvenlik sistemini kurduktan sonra yürüyüp giden tablolardan hoşlanmam. 
Özellikle de o yokken işleri halledeceğime güvenerek ortağımı iki aylığına 
Antipodes'e sepetlediğim zaman hiç hoşlanmam.
    Söz konusu tablo küçük bir Monet'ydi. Küçük derken boyutundan söz ediyorum, 
değerinden değil. Eric Cantona, Manchester United adına iki gol attığında kendinden 
geçen sevgilim Richard'ın oturma odamda duvara açtığı deliği bile kapayamazdı 
ama bitişik evlerimizi yan yana koysanız değerlerinin rahat on iki katı ederdi. Tabii 
evlerimizi yan yana koymak söz konusu bile değil. Resimde çiçek açmış bir elma 
ağacı vardı, o kadar. Elma ağacı olduğunu söyleyebilirdiniz çünkü büro yöneticimiz 
Shelley'ye göre resim, Monet'nin kariyerinin başlangıcında, görme gücünün 
bozulmasından ve bütün dünyasının bir Empresyonist resim gibi görünmesinden 
önce yapılmıştı. Bir düşünün, bütün bir sanat akımı bir herifin berbat görme yeteneği 
yüzünden oluşuyor. Açık Üniversite'de neler öğrenilebileceğinin mükemmel örneği 
olan Shelley geçen yıl bir kursa başladı. Ben, onun sanat tarihi konusunda ne 
bilmediğini ölçebilecek durumda kesinlikle değilim. Kendi Kendine Özel Detektiflik 
Öğrenme Bölümü'nde böyle bir kurs seçeneği yok.
    Yaratıcı bir biçimde, Çiçek Açmış Elma Ağacı adlı söz konusu Monet, Birchfield 
Malikânesi Lordu Henry Naismith'e aitti. Arkadaşlarının ve benim gibi sıradan 
insanların, John Major'ın sınıfsız toplumu sayesinde yalnızca Henry diyebildikleri 
Lord Naismith'e. Henry'de asilzade havası hiç yoktu ama bu demek değil ki duygu 
ve düşüncelerini zarif görüntüsünün ardında saklamıyordu. O Eylül sabahı telefonu 
kaldırıp mükemmel diksiyonunu duyduğumda ciddi bir şey olduğunu bu yüzden 
anladım. Konuşmaya, "Kate, ben Henry Naismith" diye başladı. Arkama yaslanıp asıl 
konuya girmeden önce son yaptıklarıyla ilgili her zamanki neşeli sohbeti bekledim. 
Ama bugün böyle bir sohbet olmayacaktı. "Evime gelebilir misin?" diye sordu.
    Doğruldum. Bu durum, bir Pazartesi sabahına yataktan çıkmamayı 
dileyebileceğim bir başlangıca benziyordu. "Ne zaman gelmemi istiyordun Henry?"
    "Mümkün olan en kısa zamanda. Biz, ah... dün gece burada bir hırsızlık oldu ve 
polis ayrıntılar için etrafı araştırıyor. Güvenlik sistemimiz hakkında muhtemelen 
benim yanıtlayamayacağım sorular soracak, buraya gelmene gerçekten minnettar 
olurum." Bunları soluksuz söylemiş, bana soru sorma fırsatı tanımamıştı.
    Şirket yöneticilerinin, bilançoyla ilgili sorular sormak istediği genel müdürlerinin 
nerede olduğuna dair bir rutin araştırmadan daha âcil bir şey olmadığına emin 
olmak için ajandama bakmama gerek yoktu. "Tamam gelirim" dedim. "Neler kayıp?" 
Televizyon ve video olmasını umut ediyordum.
    Şansım yoktu. Telefonun diğer tarafında sessizlik oldu. Henry'nin derin bir nefes 
aldığını duyduğumu sandım. Kısa ve öz olarak, "Monet" dedi.
    Midem kasıldı. Birchfield Malikânesi, tasarladığım ve takılmasına nezaret ettiğim 
ilk güvenlik sistemiydi. Ortağım Bill Mortensen güvenlik uzmanıydı ve yaptığım işi 
bizzat denetlemişti ama gene de işten ben sorumluydum. "Hemen şimdi çıkıyorum" 
dedim.



    Güneydeki banliyölerden otoyola otomatik pilota takmış gibi çıktım. Her tarafta 
rastladığımız, kaçınılmaz yol tamiratları bile beni etkilemedi. Mortensen ve 
Brannigan'ın Henry Naismith'le nasıl tanıştığını hatırlamakla meşguldüm. Büro 
ajandasında ilk randevusunu gördüğümde Shelley'nin benimle dalga geçtiğini 
sandım önce, özellikle de bir gün önce periyodik kraliyet karşıtı atıp tutmalarımdan 
sonra. Bu öfkeme veliahtın, ülkedeki başlıca sorunların, yeterince Shakespeare 
olmaması ve küçük çocukların yeterince tokatlanmaması olduğunu söylemesi neden 
olmuştu. Sonra randevunun gerçek olduğunu kavrayınca, ancak aristokrasi ve uzak 
dağ köyleri sakinleri arasında bulunabilecek türde doğuştan aptal, çenesiz bir 
garabet bekliyordum. Her iki açıdan da ne kadar yanıldığımızı kısa zamanda 
anladık.
    Henry Naismith otuzuna merdiven dayamıştı, sarı saçları ve bir boksöre rahat 
hedef olacak çenesiyle Avustralyalı bir koruma iri yarılığındaydı. Who's Who'ya göre 
tek eğlencesi yatla açılmak ve okyanus yat yarışlarıydı: Onu ilk gördüğümde benim 
de tahmin edebileceğim bir şey. Onda denizci gözleri vardı, daima arkamda bir 
yerlerde, ancak kendisinin görebileceği uzak ufuklara bakıyordu. Yüzü, koyu mavi 
gözlerinin çevresindeki beyaz çizgiler dışında rüzgâr ve güneşten yanmıştı. 
Marlborough ve New College, Oxford'da eğitim görmüştü. Ben de orada büyümeme 
rağmen onun hayal kuleleri şehriyle benim otomobil fabrikaları şehrimin bize ortak 
anılar verdiğini sanmıyordum. Aynı Prens Charles'ın aksanına sahipti ama buna ve 
diğer her şeye rağmen ondan hoşlandım. Onu destekleyen insanları bir kenara 
bırakıp sıkı çalışmaya hazır herkesi severim. Henry de böyleydi, buna şüphe yok. Yat 
yarışının bir tatil olduğunu söyleyenler çıpayı kazmadan ayıramaz.
    Kullandığımız gazete arşivi veri tabanı, aldığım izlenimi renklendirdi. Birkaç yıl 
önce anne-babası Alp'lerdeki şık bir tatil yerinde çığa yakalandıkları zaman Henry'ye 
bir unvan, Cheshire'da siyah-beyaz Tudor tarzında bir malikâne, birçok değerli resim 
ve fazla olmayan bir miktar nakit para miras kalmıştı. Henry o sırada Karayip 
Denizi'nde yatla geziyordu. Hayat bir sürtüktür, öyleyse bir sürtükle evlenin. Ama 
Henry böyle yapmamıştı. Evli değildi yani. Dedikodu sütunlarında gözde bekârlar 
listesinde adı geçiyordu. İlk yirmi içinde değildi fazla parası olmadığı için tabii ama 
yakışıklılığı ve güzel evi gene de onu listeye sokmuştu.
    Henry bize tamamen nakit akışındaki ciddi açıklar yüzünden gelmişti. Babası kırk 
yedi yaşında ölmeyi beklemediğinden, Maliye'nin kedilerini dul kadının faresinin 
üstüne salmasını önlemek için toprak sahibi aristokrasinin genellikle aldığı önlemleri 
almamıştı. Miras işleri hallolduktan sonra Henry evin ve sanat eserlerinin kendisinde 
kalmasının ve yılın yarısını yat yarışlarında geçirebilmenin tek yolunun Birchfield 
Palace'i ziyaretçilere açmak olduğunu anladı.
    İngiliz halkı aristokrat evlerine meraklı olmakla ünlüdür. Bir o kadar da ellerinin 
uzunluklarıyla. Banka Tatilleri'nde otobüsler dolusu gelen küçük yaşlı bayanlara 
bakıp buna inanmanız zor olabilir ama gerçekte, bir yerlere çivilenmemiş herhangi 
bir nesneyi yürütmekte hiç sakınca görmezler. Hatta bir iki de çivilenmiş nesneyi. Bu 
ise sigorta şirketlerinin normalden çok daha fazla dikkatli olmalarını gerektirir, bu da 
bizim gibi özel detektiflik ajanslarına saygın bir gelir sağlar. Bu günlerde güvenlik 
işleri gerçek kazancımızın yaklaşık dörtte birini oluşturuyor; Bill'le ben işin bu yanını 
da öğrenmeye bu yüzden karar verdik.



    Kapılarla pencerelerin üstüne tuğla örmeden bir binayı girilmez kılmak 
olanaksızdır ancak o zaman da doğru dürüst ışık görmek olanaksızlasın 
Yapabileceğiniz en iyi şey, içeri girmeyi olabildiğince zorlaştırmaktır, böylece 
potansiyel hırsızların cesareti kırılarak geri döner ve yoldaki başka bir malikâneye 
yönelirler. Doğru iş yaptığımdan emin olmak için Bill'in kafasını ütülemenin yanı 
sıra eski arkadaşım Dennis'e de danıştım. Kendisi tövbe etmiş bir hırsızdır. Dennis, 
"Önemli bir caydırıcı unsur nedir, biliyor musun, Brannigan?" diye sordu.
    "Bir köpek. Büyük bir Alsatian al, evin her yanında dolaşsın, profesyonel hırsız 
semtine bile uğramaz. Ben işe çıkarken dünyada üstesinden gelemeyeceğim bir 
alarm sistemi yoktu. Ama köpekler? Unut gitsin."
    Ne yazık ki müşteriler, Rottweiler'ların çok değerli şark halıları üzerinde 
koşmasına pek meraklı değildi. Hepplewhite üzerinde köpek kılı -ya da kötüsünü- 
bulacaklarından kaygı duyuyorlardı. Bu yüzden Birchfield Place, ziyarete açık birçok 
ev gibi kapı ve pencerelerde detektörler, bütün kilit noktalarda pasif kızılötesi 
detektörler ve değerli bütün eşyaların önünde basınçla harekete geçen alarmların 
sanat eseri gibi yapılmış bir karışımına güveniyordu. Oraya yerleştirdiğim sahte 
kasalar dikkate alınırsa, Quasimodo'yu deliye döndürecek kadar çok zil çalmadan 
birinin sistemime gireceğini hayatta düşünemezdim.
    Otoyoldan çıkıp Cheshire hisse senedi broker'ları, pembe dizi yıldızları ve futbol 
oyuncuları kuşağının derinliklerine doğru yol aldım. Her zamanki gibi Birchfield 
Place yolunun sonundaki uzun çalı çitteki aralığı neredeyse kaçırıyordum. Turist 
girişi arka taraftaydı ama evden yarım mil uzakta kırda park etmeye hiç niyetim 
yoktu. Direksiyonu tam zamanında çevirdim ve ben geçerken yumuşak başlı 
koyunların başlarını bile çevirip bakmadıkları tarlaların arasından dar bir kurdele 
gibi uzanan yola girdim. Kendimi kırda hep biraz gergin hissederim; hiçbir şeyin 
adını bilmem ve bir sonraki yemeğimi nerede bulacağımı hemen merak etmeye 
başlarım. Aklı başında hiçbir koyunun bir an bile rahatça otlayabileceğini 
düşünmeyeceği bir şehir manzarası verin bana yeter. Bu kır, Büyükanne 
Brannigan'dan daha uzun süre gezegendeymiş gibi görünen kalın ağaçlara yol verdi. 
Sonra birden keskin bir dönemecin ardından ağaçlar açılarak Birchfield Palace’in ön 
cephesi ortaya çıktı.
    Krallığına çok değerli hizmetlerde bulunmuş uzak bir ata Naismith tarafından inşa 
edilen ev, bir kartpostal gibi duruyordu. Zamanın geçişi siyah kirişleriyle beyaz 
panellerini hiçbir inşaat kurumunun ipotek vermeyeceği kadar çarpıtmıştı. Bu ev 
bana hiç bir zaman gerçek gibi görünmedi.
    Telsiz anteni nedeniyle polise ait olduğunu sandığım bir Ford'un yanına park 
ettim. Uzaktan bir tavuskuşu öttü, bu ötüş kulağıma geceyarısı sirenlerinden daha tiz 
geldi. Orada tavuskuşu olduğunu biliyordum çünkü ilk duyduğumda yerimden 
sıçrayınca Henry söylemişti. Antika zile elimi uzatma fırsatı bulamadan kapı açıldı 
ve Henry özür diler bir ifadeyle bana gülümsedi. "Geldiğin için gerçekten teşekkür 
ederim Kate" dedi.
    Rahatlatıcı bir tavırla, "Her zaman hizmete hazırız" dedim. "Polis burada mı?"
    "Sanat Birimi'nden Memur Mellor" dedi Henry. İç avludan Empresyonist 
resimlerin duvarlarına asılı durduğu Büyük Salon'a doğru gidiyordum. "Fazla bir 
şey. söylemiyor."



    Sağlam meşe kapısı ağır bir çekiçle birkaç darbe almış gibi duran Salon 
Koridoru'ndan geçtik. Büyük Salon'un kapısında Henry'yi durdurmak için elimi 
uzattım. "Peki tam olarak neler oldu?"
    Henry çenesini ovuşturdu. "Alarm sesi beni uyandırdı. Saate göre üçe birkaç 
dakika kala. Ana paneli kontrol ettim; Salon koridoru, Büyük Salon kapısı, Büyük 
Salon ve basınçla harekete geçen aletlerin ışığı yanıyordu. Yanlış bir alarm 
olmadığını bildirmek için polise telefon ettim ve aşağı koşarak indim. Salon'a 
girdiğimde içerde kimse yoktu ve Monet gitmişti. Beş dakikadan az sürede girip 
çıkmış olmalılar." İçini çekti. "Belli ki ne aradıklarını biliyorlarmış."
    "Avludaki güvenlik ışıklarının sesi seni uyandırmadı mı?" diye sordum şaşırarak.
    Henry suçlu suçlu baktı. "Sesini kapamıştım. Tilkilerle bazı sorunlarımız var ve 
geceler boyu uyanmaktan gına geldi. Hiçbir şey söylemedim. Umarım yüzümdeki 
ifade bütün düşüncelerimi dile getiriyordu. Henry, "Biliyorum, biliyorum" dedi 
"Polis Memuru Mellor'un da bundan çok hoşnut kaldığını sanmam. Girelim mi?"
    Ardından Salon'a girdim. Yapıldığı dönemin eğilimlerine göre şaşırtıcı derecede 
aydınlık bir odaydı. İki kat yüksekliğindeydi, tavanı beyaz tonozluydu ve Blondel 
için bir galerisi vardı. İç avluya açılan duvarda yer düzeyinden birkaç santim 
yüksekte ahşap paneller başlıyordu, yarım metre yukarıda da yüzlerce küçük 
kurşunlu cam bölmeler vardı. Dış duvarın ahşap paneli pencerelerin altında otuz 
santim yüksekliğindeydi. Pencereleri temizleyen kişiye imrenmedim. Karşı köşede, 
Henry'nin uzak atalarının oturup köleleri yönettiği ve pencere vergilerinin 
eşitsizliğinden yakındıkları yüksek kürsüler vardı. Resimler kürsünün çevresine 
asılmıştı. Eskiden Monet'nin bulunduğu yerde ince uzun bir adam turna gibi 
eğilmişti. Biz içeri girerken adam bize doğru dönerek bakışlarını üzerime yapıştırdı.
    Henry bizi tanıştırırken Mellor'la ben birbirimizi tarttık. Mellor, Henry'den daha 
çok bir asilzadeye benziyordu; geniş bir alnı, kemerli burnu ve küçük, uçları aşağı 
sarkık bir ağzı vardı. Onun isteğiyle güvenlik düzenlemelerini gösterdim. Dinlerken 
düşündüklerini açığa vurmadan başını salladıktan sonra, "Kapalı devre televizyon 
hariç elinizden gelen her şeyi yapmışsınız" dedi.
    "Profesyonel iş, ha?" diye sordum.
    "Buna şüphem yok. Belli ki hedeflerini seçmişler, burayı ayrıntıyla öğrenmişler, 
sonra hızlı bir giriş-çıkış yapmışlar. Olaydan hemen sonra gelen meslektaşlarıma 
göre belirli bir iz yok." Mellor aynı benim gibi huzursuz görünüyordu.
    "Aklınıza belirli bir isim geliyor mu?" diye sordum.
    Mellor omzunu silkti. "Bu tür işler gördüm ama henüz hiçbirini yakalayamadık."
    Henry gözlerini kapayıp içini çekti. "Monet'mi geri alma şansım var mı?" diye 
sordu yorgun bir ifadeyle.
    "Dürüst olmam gerekirse, efendim, fazla yok. Bu tür hırsızlar ancak satabilecekleri 
malları alır. Er ya da geç şansımız yaver gidecek ve onları yakalayacağız. Bu olayda 
olabilir. Personeliniz bir sonraki vardiyaya başlamadan önce birkaç adamımı 
göstermek isterim. Bu hırsızlar eve birden fazla kez gelmiş olmalılar. Personeliniz 
birkaç kez gelen ziyaretçilerden birini fark etmiş olabilir.
    Henry, "Perşembe günü dokuz buçukta gelecekler" dedi. "Ev Pazartesi, Salı ve 
Çarşamba günleri, Banka Tatilleri hariç ziyarete kapalı."



    Mellor yanımızdan uzaklaşıp Monet'nin eskiden durduğu yerin çevresindeki 
Boudin, Renoir ve iki Pisarro'yu birkaç dakika daha inceledi. Yumuşak bir sesle, "Ben 
olsaydım" dedi, "Boudin'i alırdım."
    Ben almazdım. Monet benim renk zevkime çok daha uygundu. Ama belki 
Mellor'un oturma odası yeşil, krem ve şeftali renginden çok mavi ağırlıklıydı. Henry, 
Mellor'u kapıya kadar geçirirken ben de holde dolaşarak ne yapmam gerektiğini 
düşündüm. Mellor'un personeli sorguya çekme planı, benim aklıma gelebilecek tek 
fikri de elimden almıştı. Kapının yanındaki görevli iskemlesine oturdum ve 
Monet'nin alarm sistemine ve duvara bağlandığı yerde antik panelden fırlayan 
tellere baktım. Aklıma hiçbir şey gelmedi ama bu ülkede zaten artık ilham perisi 
falan gelmiyor.
    Henry geri dönünce kendimi doğrulmaya zorlayarak neşeyle, "Peki Henry, Mellor 
polisin yapabilecekleri konusunda fazla iyimser görünmüyordu" dedim. "Öyle 
görünüyor ki Monet'yi geri almak benim üstüme kalıyor."
    Henry kulak memesini tutarak rahatsızca bana baktı. "Bir yararı olur mu, Kate?" 
diye sordu. "Demek istiyorum ki, uzmanlar nereye bakacaklarını bitmiyorlarsa 
senden başarılı olmanı nasıl bekleyebiliriz?"
    "Henry, insanların, polisle paylaşmaları ille de gerekmedikleri şeyleri bana 
anlatma eğilimleri vardır. Buna sigorta şirketleri de dahildir. Ayrıca pek de 
geleneksel olmayan bilgi kaynaklarım var. Eminim polisin hiç göremediği ipuçları 
bulabilirim." Bunların hepsi doğruydu. Tamam, son cümle dışında hepsi.
    "Bilmiyorum, Kate. Bunlar profesyonel hırsız. Koridor kapısının durumuna bak, 
şiddet uygulamakta hiçbir beis görmemişler. Onların peşinden gitmenden memnun 
olacağıma tam olarak emin değilim."
    "Henry, ben fazla uzun boylu olmayabilirim ama kendimi koruyabilirim" dedim, 
hayatımdaki erkeklere aynı kahrolası yalanı söylediğim son olayı düşünmemeye 
çalışarak. Basımdaki yara artık saçlarımı uzattığım için pek görünmüyordu ama 
içimdeki yara çok daha derindeydi. Savaşı tam olarak yitirmemiştim; yalnızca aşırı 
dozda savaş yarası almıştım.
    Yüzündeki samimi inanmazlık ifadesini görerek, "Kaldı ki" diye devam ettim, 
"sözleşmene göre zamanımın ilk otuz saatini parasız kullanmaya hakkın var."
    "Ha. Evet. Tabii." Mesafeli tavrı geri gelmiş, gözleri gene uzaklara dikilmişti.
    "Ayrıca işe burnumu sokmam, sigorta şirketinin onları kandırmaya çalışmadığına 
ikna eder" diye de ekledim.
    Dev bir dalganın dosdoğru pruvasına geldiğini gören bir adam gibi gözlerini kıstı. 
Sert bir sesle, "Nasıl böyle düşünürler ki?" diye sordu.
    "Sigortadan para almak için kendi malını çalan insanlar ilk kez görülmüyor" 
dedim. "Benim yaşadığım yerde sürekli olur." Henry'nin yüzünden belli belirsiz bir 
bulutlanma geçti. "Bana söylemek istediğin bir şey yok, değil mi Henry?" diye 
sordum.
    Henry kesin bir dille, "Böyle bir şey yapmam için tek bir neden yok" dedi. "Polis ve 
sigorta şirketi kayıtları inceleyebilir. Buradan kâr elde ediyoruz. Geçen yıl ev 
ziyaretleri arttı, hediyelik eşya dükkânı kârını yüzde yirmi beş artırdı ve Büyük 
Salon bu ayla Şubat arasında hemen her Cumartesi ziyafetler için tutuluyor. 
Kaygılandığım tek konu üç hafta içinde Avustralya'ya gideceğim ve o zamana kadar 
bu sorunun çözülmesini tercih ederim."



    Yumuşak sesle, "Bu durumda ben işe koyulsam iyi olacak" dedim.
    Manchester'e zihnimde bir dolu şeyle döndüm. Sırları sevmem. Özel detektif 
olmamın nedenlerinden biri de bu.: Özellikle de müşterimin benden sakladığı bir 
sırrı hiç sevmem.'
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Fortissimus Sigorta'nın girişi, Henry'nin dev primlerinin nereye gittiğini açıklıyordu. 
Şirket şehir merkezindeydi, elbette ki şehir içini geliştirme programlarından 
yararlanarak nakit para almanın cazibesine kapılmıştı. Mortensen ve Brannigan'ın 
daha az muhteşem bürosundan Oxford Yolu'yla beş dakika mesafede bir bölgeyi 
seçmişlerdi. Serbest çalışan detektiflere ihtiyaçları olursa, yakınlarında olmamız 
bizim için yararlı olabilir diye düşünmüştük, gerçi ihtiyaçları olsa bile çaldıkları kapı 
bizimki olmamıştı. İç dekorasyonlarında aynı çelik ve cam zevkini benimsemiş ve 
buna uygun fiyatları olan şirketleri tercih etmişlerdi muhtemelen.
    Manchester'deki birçok yeni büro kompleksi gibi Fortissimus da muhteşem bir 
Viktorya tarzı cephesinin ardında gıcır gıcır modern bir bina yapmıştı. Büyük bir otel 
olan bir yapının ön kısmını almışlardı, binanın mermer ve graniti yapıldığı yüz yıla 
göre çok daha fazla parlıyordu. Giriş koridorunda bazı orijinal özellikler korunmuştu 
ama güvenlik masasının ardındaki camlı giriş bölümü yüzde yüz başka bir yüzyıldı. 
İki resepsiyonist müşterilerle ilgileniyordu. Giyim kuşamları mükemmeldi, 
gülümsemeleri bir timsahı gururlandırabilirdi. "Günaydın, size nasıl yardımcı 
olabilirim?" demelerindeki orta Atlantik tıngırtısı kulaklarımı neredeyse kanatacaktı. 
Söylemeye gerek bile yok, binanın dış cephesi kadar yanıltıcıydılar. Onlara kartımı 
verdim ve Michael Haroun'u görmek istediğimi söyledim. Onlar Bay Haroun'un 
dahili numarasını bulmak için manikürlü tırnaklarıyla listeleri inceleyip bir yandan 
da hafta sonunun romantik olaylarını birbirlerine anlatır, Bay Haroun'a telefon eder, 
bir ziyaretçi formu doldurur ve bana Bay Haroun'un beni asansör çıkışında 
bekleyeceğini söylerken aradan rahat bir on dakika geçti.
    Beşinci katta asansörden inince gerçekler konusunda biraz tasarruflu 
davrandıklarını keşfettim. Ortalıkta Bay Haroun falan yoktu, üstelik "Poliçe 
İncelemeleri" yazılı masanın arkasında da kimse yoktu. Hangi yöne gideceğime karar 
veremeden koridorda bir kapı açıldı ve biri içeri doğru "Bunları diğer vakalarla 
karşılaştırmanı istiyorum, Karen. Dosyaları karıştırsan bir şeyler bulursun canım" 
diye seslendi.
    Adam topuklarının üzerinde dönünce tam bir dejâ vu yaşadım. Karmakarışık 
duygular içinde adama bakakaldım. Adam bana yaklaşırken elini uzatıp, "Bayan 
Brannigan mı? Ben Michael Haroun" dedi.
    Bir an ne konuşabildim ne de hareket edebildim. Açlıktan ölmek üzere olan 
akvaryum balıkları gibi ağzımı açıp kapamış olmalıyım ki, adam kaşlarını çatıp, 
"Bayan Brannigan mısınız?" diye sordu. Sonra kömür gözlerinde bir kuşku belirdi. 
"Sorun nedir? Beklediğiniz ben değil miydim? Size temin ederim, bu bölümün başı 
benim."



    Kaslarıma tekrar güç geldi, alelacele uzanıp elini sıktım. "Affedersiniz" dedim 
kekeleyerek. "Evet, ben... Afedersiniz, birine... o kadar benziyorsunuz ki." Gene 
kekeledim. "Yalnızca çok şaşırdım, hepsi bu."
    Michael Haroun ya ırkçı bir domuz olduğuma ya da bazı tahtalarımın eksik 
olduğuna çoktan karar vermiş gibi baktı bana, "ikizim olduğunu bilmiyordum. 
Büroya geçip konuşabilir miyiz?" derken gülümsemesi mesafeliydi.
    Hiçbir şey söylemeden başımı salladım ve geniş omuzlarının arkasından gittim. 
Adam çok spor yapmış bir erkek gibi hareket ediyordu. Aynen ikizi gibi.
    On dört yaşlarındayken okulla birlikte British Museum'a gitmiştik. Reşit Taşı'yla o 
kadar ilgilenmiştim ki grubumu kaybedip uzun zaman onları bulmak için aranıp 
durmuştum. Asur kabartmalarına rastlayışım böyle oldu. Onları görür görmez, 
eleştirmenlerin, gerçek sanatın doğrudan bizimle konuştuklarını söylemelerinin 
tümüyle saçmalık olmadığını hayatımda ilk kez kavradım. Bu dev aslan avı 
kabartmaları göğsümün içinde bir organın bas notası gibi bir rezonans yakalamıştı. 
Okçular ve araba kullanıcılara, kaniş tüyü kadar kıvırcık uzun saçlarına, şahin kadar 
keskin profillerine âşık oldum. O gün orada bir saat geçirmiş olmalıyım. Daha sonra 
ne zaman Londra'ya alışverişe gitsem, Oxford Sokağı'nda dolanan arkadaşlarımdan 
ayrılmak için hep bir bahane uydurur ve Kral Aşurnibal'i görmek için müzenin 
yolunu tutarım. Asur kralının kabartması tekrar dünyaya gelse duvardan tıpkı 
Michael Haroun gibi çıkıp yürür, parlak cildi mükemmel kızarmış patates renginde 
olurdu. Tamam, tuniğinin yerine Paul Smith gömleği, İtalyan ipek kravat ve 
pantolon giyerdi ama zaten ancak bir kadınsanız mini etekle terfi merdiveninde 
ilerleme şansı bulurdunuz. Michael Haroun'a bakar bakmaz tekrar hayran hayran 
bakan bir yeni yetme olmuştum, Richard, çok uzak anılarda kalmıştı.
    Michael'ın ardından uysallıkla odasına girdim. Bina girişinin havası buraya 
kadardı. Mobilyalar, etkilemek için değil işlevsel olması için yapılmıştı. Michael yeni 
elden geçirilen (Avrupa fonunun yardımıyla) Rochdale Kanalı'na tepeden bakıyordu, 
gerçi Kanal Café'nin manzarası bütün dünya keyif çatarken sizin çalışmak zorunda 
olduğunuzu kötü bir biçimde hatırlatıyor olmalıydı ya... Birbirimize dik açıyla L 
biçimli kanepeye oturduk, içimdeki yeni yetmenin onun üstüne atlama isteğini 
aramızdaki sehpa önlüyordu. Michael elindeki dosyayı sehpanın üzerine bıraktı. 
"Ajansınız hakkında iyi şeyler duyuyorum Bayan Brannigan" dedi. Sesinin 
tonundan, duyduklarıyla benim baygın bakışlarımı birleştiremediğini anladım.
    Kendimi toplamaya çalışıp o romantik yaştan iki kat daha büyük olduğumu 
hatırlattım kendime. Normal sesime yakın bir tonla, "Belli ki evine hırsız giren 
müşterilerle daha önce de konuşmuşsunuz" dedim.
    Michael sıkıntılı bir ifadeyle, "Hiçbir sistem, hırsızlığı tam önleyemez" dedi.
    "Ama bazıları öbürlerinden daha iyidir. Bizimkiler ise birçoğundan daha iyidir."
    "Poliçeyi ilk onayladığımda bana da kesinlikle böyle görünmüştü. Oranı 
belirlediğimizde dikkate aldığımız faktörlerden biri de budur. Bu ve ne kadar yüksek 
bir risk alanında olduğu..."
    "Bunu bana söylemeniz gerekmez. Posta kodum M13" diye yakındım.
    Michael yüzünü asıp keskin bir nefes aldı: Su tesisatçılarının merkezi ısıtma 
sisteminize baktıkları zaman yapmalarının tavsiye edildiği gibi. "Ben de siz güvenlik 
danışmanlarının iyi bir hayat sürdüklerini sanıyordum."
    Sert bir sesle, "Çok berbat değil" dedim.



    Michael ellerini kaldırıp sırıttı. Yılların tekrar kaydığını hissettim ye bugünde 
kalmak için epeyce uğraştım. "Henry Naismith sizin geleceğinizi söyledi. Bana ilk 
sigorta talebini faksladı."
    "Henry adına hırsızlığı araştırıyorum ve Henry biraz sohbet etmemizin yararlı 
olabileceğini düşündü."
    "Yardımcı olabilirsem memnun olurum" dedi Michael.
    "Elbette bizim müfettişlerimiz de olayı inceleyecek ama sizinle konuşmamamız 
için bir neden yok. Bana anlatabilir misiniz?"
    Henry ve Polis Memuru Mellor'dan öğrendiğim her şeyi ona anlattım. Michael 
notlar aldı. "Belki ilgilenirsiniz diye söylüyorum" diyerek sözümü tamamladım. 
"Mellor benzer türde başka hırsızlıkların da olduğunu söyledi. Sizden sigorta 
yaptıran biri var mı içlerinde?"
    Michael başını salladı. "Evet, ne yazık ki. Son dokuz ayda üç tane daha olduğunu 
söyleyebilirim. Bizim sorunumuz da bu."
    "Siz ve ben gibi biz mi, yoksa Fortissimus olarak biz mi?"
    "Bay Naismith ve Fortissimus olarak biz."
    "Yani bana ayrıntıları anlatmayacağınız anlamına mı geliyor bu?"
    Michael dosyaya gözlerini dikti. "Müşteri gizliliği. Bunu anlamalısınız."
    "Henry bana güvenmeseydi burada olmazdım. Neden onu arayıp ona 
anlatabileceğiniz her şeyi bana da anlatabileceğinizi teyid etmiyorsunuz? Böylece 
dedikodulardan değil birinci ağızdan öğrenmiş olurum."
    Michael'ın düz kaşları kavislendi. "Bay Naismith kabul etse bile onunla 
konuşmadan önce sizinle konuşmam âdil olmaz."
    "Öyleyse Henry'yle konuşun. Ben beklemeye aldırmam." Sana bakmaya devam 
ettiğim sürece, diye ekledim zihnimden.
    Michael teslim olarak başını bir yana eğdi. "Onu arayacağım" dedi.
    On dakika kadar bürodan çıktı. Omuz çantamdan bir bilgisayar dergisi çıkarmak 
ya da küçük teybime rapor dikte etmek yerine hayal kurdum. Ne hakkında olduğu 
kimsenin üstüne vazife değil.
    Michael geri döndüğünde yüzü ciddileşmişti. "Durumu Bay Naismith'e açıkladım, 
o da sizinle konuşmam gerektiğinde ısrar etti."
    "Ben size demedim mi" demeyecek kadar iyi yetiştirilmiştim ama Richard'a göre 
gülümsememi gizleyemiyormuşum. Umarım o anda böyle yapmamışımdır. 
Gözlerimi üstüne dikerek, "Peki o zaman anlatın" dedim.
    Michael gözlerini dosyasına çevirmeden önce birkaç saniye gözlerimin içine baktı. 
"Dediğim gibi, buna çok benzer birkaç hırsızlık var. Bunların hepsi benzer yerlerde 
olmuş -halka açık orta büyüklükte malikâneler. Her olayda hırsızlar hedeflerine, 
olabilecek en yakın yerden içeriye girmiş. Birkaç olayda bir pencere kırarak girilmiş 
ama Birchfield Place gibi bir yerde bu kesinlikle uygun olmazdı. Alarmlara boş verip 
doğrudan peşinde oldukları nesnenin yanına gitmişler, duvardan indirmişler ya da 
mahfazasından çıkarmışlar ve dışarıya çıkmışlar. Bir malikânenin içinde en çok beş 
dakika kaldıklarını tahmin ediyoruz. Birçok olayda bu süre, bırakın olay yerine 
gelmeyi, polisi ya da güvenlik memurlarını harekete geçirmek için bile yeterli değil."
    "Çok profesyonelce" yorumunu yaptım. "Sonra?"
    "Bundan mutluluk duymuyoruz. Bize çok paraya mal oluyor. Normal olarak 
üstüne bir bardak soğuk su içip primi buna uygun olarak artırmak zorundayız."



    "Arada bir 'ama' sesi duyuyorum" dedim. "Kulağınız çok iyi, Bayan Brannigan."
    "Kate" diyerek gülümsedim.
    Michael da gülümseyerek, "Peki Kate" dedi. "Burada 'ama' geliyor. Bu biçimde 
soyulan ilk müşterimiz üç ay sonra tekrar hedef oldu. Bundan sonra patronlarım 
gelecekte ziyarete açık malikâneler bir kez soyulduktan sonra güvenlikleri kabul 
edilebilir bir düzeye çıkarılana kadar tekrar sigorta etmeyi reddetme kararı aldı."
    Bir Asurlu'ya benziyor olabilirdi ama Michael Haroun tam bir yirminci yüzyıl 
sigortacısı gibi konuşuyordu. Bir krizden dram çıkarmayız; tam bir trajik grand 
opera yaparız. On yıl boyunca sürekli artan primlerini öde, sonra gerçekten bize 
ihtiyacın olunca hırsızlar gibi geceye karışırız. Ergenlik fantezilerini öldürmek için 
bunun gibisi yoktur. "Peki 'kabul edilebilir düzey'in tanımı nedir?" diye sordum. 
Sesimdeki soğuk alaycılığı hissettiğini umuyordum.
    "Kuşkusuz bu olaydan olaya değişir."
    "Peki Henry'nin durumunda?"
    Michael omuz silkti. "Doğru bir değerlendirme yapmak için adamlarımdan birini 
oraya göndermem gerek."
    "Devam et, boynunu uzat. Bir sigortacının bunu, ancak bir tavuskuşu kadar kolay 
yapabileceğini biliyorum ama bir dene." Sesimi ancak çabayla alçak tonda 
tutabiliyordum. Dil uzattığı şey benim güvenlik sistemimdi.
    Michael kaşlarını çattı, belli ki anlamıştı. "Geçmiş deneylere dayanarak en değerli 
eşyaların bulunduğu odalarda yirmi dört saat güvenlik muhafızı koymayı 
önerirdim."
    Başını inanamadan iki yana salladım. "Soyulma felaketine uğramış müşterilere 
kapıyı kapamaya gerçekten inanmıyorsunuz, değil mi?"
    "Tam tersine. Bizim de müşterimizin de kabul edilemez kayıplara maruz 
kalmamasını sağlamak istiyoruz" dedi savunmaya geçerek.
    "Bu tür bir güvenliğin maliyeti Henry'ninkinin büyüklüğündeki bir malikânede 
kârla zarar arasında önemli bir fark yaratabilir. Bunu biliyor olmalısın."
    Michael ellerini açıp omuz silkti. "Orayı çekip çevirmek için gerekliyse yüksek 
sigorta primlerine de katlanabilir."
    "Yani şimdi Birchfield Place sigortasız mı demek istiyorsun?"
    "Hayır, hayır, beni yanlış anladın. Ama güvenlik düzeyi kabul edilebilir bulunana 
kadar çalınan eşya için ödenmesi gereken paranın bir kısmını elimizde tutacağız. 
Kate, müşterilere gerçekten değer veririz ama bizim de yürütmemiz gereken bir iş 
var, bunu görmen gerekir." Gözleri yalvarıyordu ve öfkem eriyip yok oldu. Bu benim 
için kötüydü, bu yüzden kendimi ayağa kalkmaya zorladım.
    "Görüşürüz" dedim.
    "Memnun olurum" diyerek ayağa kalktı ve sesindeki samimiyetle beni durdurdu.
    Asansöre doğru yürürken beynim tekrar çalışmaya başladı. "Bir şey daha" dedim. 
"Bu hırsızlıkları nasıl oldu da gazetelerde okumadım?"
    Michael bir yılanın ipek gibi gülümsemesiyle gülümsedi. "Bu tür şeylerin 
olabildiğince az duyulmasını istiyoruz" dedi. Kamuoyu en seçkin koleksiyon 
parçalarının artık orada olmadığı izlenimini edinirse müşterilerimiz için iyi olmaz. 
Hırsızlıklar birbirinden uzak yerlerde oldu, politikamız da yalnızca yerel basına bilgi 
vermek oldu, hatta o zaman bile küçük bir haber olarak çıktı. Bu tür şeyleri bilirsin: 



Dün gece Bloggs Malikânesi'ne hırsız girdi ama malikânenin paha biçilmez şişe 
tepesi koleksiyonunu çalamadan çıkmak zorunda kaldılar."
    Alaycı bir tavırla, "Constable’ı alıp gittiklerini söylemeyi ihmal ettiniz yalnızca" 
dedim.
    Michael, "Bunun gibi bir şey" dedi. Asansör gelince kapılar açılırken içeri girdim. 
"Görüştüğümüze memnun oldum Kate."
    Kapılar kapanmadan, "Bir ara tekrarlayalım bunu" dedim. Günüm 
aydınlanıyordu. Yalnızca Michael Haroun'la tanışmakla kalmamıştım, şimdi nereye 
gideceğimi de biliyordum.
    
Manchester Evening Chronicle'ın güvenlik personelinin benim orada çalıştığımı 
düşündüklerinden eminim. Belki de kapı şifresini bildiğim içindir. Ya da belki 
haftada birkaç kez binaya, onlara el sallayarak girip çıktığım içindir. Her iki 
durumda da istediğim zaman girip çıkabilirim. Kantinleri ucuz ve keyiflidir, 
bürodan uzakta olduğum zamanlar karnımı doyurmak için uygun bir yerdir. Ama o 
gün sandviç ve çay peşinde değildim. Hedefim Alexis Lee'ydi: Chronide'nın suçlarla 
ilgili muhabiri ve en yakın arkadaşım.
    Haber odasından hızlı adımlarla geçtim, kimse bana dikkat etmedi. Biri beni fark 
etmeden ya da durdurmaya çalışmadan bütün bilgisayar ağını yürütebilirdim 
herhalde. Ancak emin olun, haber odasındaki televizyona parmağımı koysam,, beş 
metre öteye gitmeden linç edilirdim.
    Alexis'in masasında olacağını biliyordum. Bürosunun köşesindeki lüks yaprak 
duvardan dolayı onu göremiyordum ama klimaya doğru yükselen dumanlar onun 
orada olduğunun açık bir göstergesiydi. Chronicle'a bilgisayar terminallerini 
taktıkları zaman yönetim haber odasını sigara içilmez bölge haline getirmeye çalıştı. 
Bu politika yalnızca beş dakika kadar sürdü. Gazetecileri nikotinden ayırmak, 
insanlık aşkıyla yanıp tutuşan biri bakam koltuğundan etmek kadar kolaydır ancak.
    Başımı çeşitli yeşilliklerin arasından soktum. Alexis korkuluğuna yaslanmış, 
ayaklarını çöp kutusunun kenarına uzatmışta bilgisayara kaşlarını çatıp batarken 
ağzındaki sigarasını çiğniyordu. Anarşist siyah saçlarını inceledim. Saçın karışıklık 
derecesi onun stres seviyesinin hayli isabetli bir barometresidir. Ne kadar çok 
gerilirse o kadar çok elini saçında gezdirir. Bugün ağız dolusu küfür yemeden işini 
yanda bıraktırma riskine atılabilirmişim gibi görünüyordu.
    Yaprakların arasındaki boşluktan orman gibi bölmesine girerken, "sana çalışman 
için para ödediklerini sanıyordum" dedim.
    Alexis dönüp sırıttı. "Her şey yolunda mı, K. B.?" diye sordu viski ve sigaranın 
kalınlaştırdığı sesiyle.
    "Sanırım âşık oldum ama bunun dışında iyiyim." Öbür iskemleye oturdum.
    Alexis suratını asarak o Marlene Dietrich homurtularından birini yaptı. "Tekrar 
âşık olmak, asla istemedim" diye inledi. "Doksan iki yaşında da olsam kendimi 
tutamıyorum. Sana daha önce de söyledim, ondan kurtulma zamanın gelmişti." 
Alexis'le Richard aralarında bir düşmanlık varmış gibi davranır. Richard ambulans 
kovalayıcısı olduğunu söyleyerek onunla dalga geçer, Alexis de hayatını rock 
gazeteciliği gibi önemsiz bir konuya adadığı için onu küçümsermiş gibi davranır. 
Ama içten içe aralarında büyük bir sevgi ve saygı olduğunu biliyorum.
    Masum bir ifadeyle, "Richard'dan söz eden kim?" diye sordum.



    "Ben de aranızdaki sorunları hallettiğinizi sanıyordum" diye içini çekti. "Peki kim 
bu şanslı erkek? Yani senin hâlâ ışığı görmediğini ve onun kadın olmadığını 
varsayıyorum."
    "Adı Michael Haroun. Ama telaşlanma, yalnızca şehvet. Soğuk bir duş alır almaz 
geçer."
    "Peki ne iş yapar, bu cinsel nesne?"
    Somurttum. "Güleceksin" dedim.
    "Belki de" dedi Alexis. "Öyleyse bir an önce söyle de kurtul."
    "Sigortacılık yapıyor."
    Haklıydım. Gerçekten de güldü; yaprakları sallayan, genizden bir gülüştü bu. 
Yaprakların arasından bir Amazon papağanının çıkıp gülmesine eşlik edeceğini 
bekliyordum neredeyse. "Erkekleri nasıl seçeceğini hiç bilmiyorsun, değil mi?" diye 
takıldı Alexis.
    "Cinsel nesneleri seçmezsin, karşına çıkarlar, o kadar" dedim. "Her neyse, hiçbir 
şey olmayacak, yani hepsi platonik. Richard'la daha güzel günler görmüştük ama 
onaramayacağımız bir şey değil."
    "Demek Chris'i arayıp limonluğa tuğla duvar örmesini söylememi istemiyorsun."
    Alexis'in kız arkadaşı Chris, Richard'la benim oturduğumuz iki evin arkasındaki 
limonluğun tasarımını yapan mimardır. Limonluk hem evleri birbirine bağlar hem 
de kendimize ait bölümleri korumamızı sağlar. Birlikte yaşamak isteyen ama yaşam 
biçimleri Burton'la Taylor kadar uyuşan iki kişi için mükemmel bir çözümdür. 
"Kendine gel, Alexis. Hormonlarımın beynimi kontrol altına almasına izin verecek 
değilim."
    "Bu kadar öyle mi? Buraya geldin, yaratıcı sürecimi sekteye uğrattın ve sırf bana 
hiçbir şey olmayacağını söylemek için mi?"
    "Hayır, sana bir dedikodu anlattım yalnızca. Böylece buraya yalnızca seni 
sömürmek için geldiğimden şikâyet edemezsin" dedim.
    Alexis burnundan duman çıkarıp içini çekti. "Tamam, ne öğrenmek istiyorsun?"
    Masum bir ifadeyle, "Sana haber getiren değerli bir kaynakla böyle mi konuşur 
insan?" diye sordum.
    Alexis koltuğunda doğruldu, sigarasını taşmakta olan küllüğüne bastırdı. "Neden 
bunun bir model uçak setinden daha çok montaj gerektiren bir hediye olduğu 
duygusuna kapıldım?"
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Alexis'i, her ikimizin de bir yerlerde saklandığını bildiğimiz hikâyeyi, altı bölgenin 
polisinde aramaya bırakarak büroya geri döndüm. Shelley telefonla konuştuğu için 
dosdoğru kendi büroma geçtim. Eşikte durdum. Shelley'nin telefonu kapadığını 
duymuştum, ona bakmak için sertçe döndüm. "Bu da nedir?" diye sordum.
    Shelley yazdığı nottan başını kaldırmadı. "Neye benziyor, ince dallı incir ağacı."
    Sıkılmış dişlerimin arasından, "Yapma bu" dedim.
    Shelley dalgınca beni düzeltti. "İpek."
    "Bu onu onaylamayı mı gerektiriyor?"



    Shelley en nihayet başını kaldırdı. "Her altı haftada bir sağlıklı, canlı bir bitki 
alıyorsun. Beş hafta sonra bitki, çekirge cennetine benziyor. İncir altı ayda parasını 
çıkarır, üstelik ipek bir bitkiyi öldüremezsin" dedi. O kadar normal bir ses tonuyla 
konuşuyordu ellerim boğazına sarılmak için kaşınmaya başladı.
    "Yapma bir bitki isteseydim alırdım" dedim.
    "Sesin..."
    Sakin sesini taklit ederek, " 'Çocuklarımdan biri gibi çıkıyor'" diye tamamladım. 
"Hiç anlamıyorsun, değil mi? Oyun böyle. Bir gün bana isyan eden bir bitki 
bulacağım."
    Shelley, "O zaman gezegen çöle dönmüş olacak" dedi. Başını sallayınca saçma 
taktığı boncuklar bir bilye torbası gibi şıngırdadı.
    Buna cevap vererek onurlandırmak istemedim. Yalnızca büroma girdim, incir 
ağacını aldım ve masasının yanına bıraktım. "O kadar çok seviyorsan sen bak" 
diyerek hızla büroma geri döndüm. Bana ergenlik çağındaki çocuklarından biri gibi 
davranacaksa ben de huysuzluğun tadını çıkarırım. Kuşkonmazın rengi 
kahverengiye dönmüş kalıntısını çıkarıp pencere pervazına koydum.
    Başka bir şey yapamadan telefon çaldı. Shelley'ye, "Gene ne var?" diye hırladım.
    "Sana telefon var. Adını vermeyi reddeden bir beyefendi."
    "Ona evlilik işleri yapmadığımızı söylemedin mi?"
    "Elbette söyledim. Âdet dönemi öncesinde olan ben değilim."
    Shelley telefonu bağlarken biraz daha hırlardım. "Kate Brannigan" dedim. "Size 
nasıl yardımcı olabilirim."
    "Yardımızına ihtiyacım var, Bayan Brannigan. Çok gizli| bir konu. PharmAce'den 
Brian Chalmers sizi tavsiye etti."
    "Müşteri gizliliğine saygı göstermemizle ünlüyüz" dedim. "Brian'la konuşmuşsanız 
bunu öğrenmişsinizdir. Ama kiminle konuştuğumu bilmem gerek."
    Bir anlık bir tereddüt oldu; arayan kişinin bir kulübeden konuştuğunu anlayacak 
kadar arka plan seslerini duyabildim. "Adım Trevor Kerr. Yönettiğim şirkete şantaj 
yapıldığını düşünüyorum ve sizinle bu konuda konuşmam gerek."
    "İyi" dedim. "Neden bu öğleden sonra büroya gelmiyorsunuz, sorununuzu 
konuşurduk."
    Paniğe kapıldığı çok belli olan Kerr, "Aman sakın" dedi. "İstediğim en son şey 
şantajcıların bir özel detektifle konuştuğumu öğrenmeleri."
    Çok fazla film izleyenlerden biri. Tam da buna ihtiyacım vardı sanki. "Önemli 
değil. Bana gelebilirsiniz."
    "Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Anlıyorsunuz ya, beni gözlediklerini 
düşünüyorum."
    Ama telefon etmenin güvenli olduğunu düşünüyorsun... "Alıcı taraf olmaya 
alışkın değilseniz tehditlerin ne kadar rahatsız edici olduğunu bilirim. Belki de 
tarafsız bir yerde buluşabiliriz. Midland'in lobisi diyelim mi?"
    Sakinleştirici ses tonum işe yaramadı. Kerr panikle, "Hayır" dedi. "Herkesin gözü 
önünde olmaz. Tamamen normal görünmeli. Bir erkek arkadaşınız var mı, Bayan 
Brannigan?"
    Telefonu hemen oracıkta kapamalıydım. Dört saat sonra Richard'a krem rengi 
keten takımın arkadaşlarıyla rock pub'larına gitmek için uygun olduğunu ama 
Yuvarlak Masa'nın üyeliğine kabul edilmeye hiç de yardımcı olmayacağını 



açıklamaya çalışırken bunu kavradım. Richard, "Yeter Brannigan" diye homurdandı. 
"Kendim giyinecek kadar büyüdüm."
    Onu duymazdan gelerek gardrobunu karıştırdım ve koyu mavi, kruvaze, ciddi bir 
İtalyan takım buldum. "Bu çok daha iyi" dedim.
    Richard suratını astı. "Bunu yalnızca cenazelere giyerim."
    Takımı yatağın üzerine attım. "Doğru değil. Kuzeninin düğününe giymiştin."
    "Kocasını unuttun mü? Her neyse, terzi elinden çıkmış gibi giyinmemi istemeni hiç 
anlayamıyorum. Sen kez sana yardım ettikten sonra tekrar işine yaklaşmama izin 
vermeyeceğine yemin etmiştin." Keten ceketi üstünden çıkarırken bir yandan da 
söyleniyordu.
    "İnan bana, Bill ülke dışında olmasaydı senden bunu istemezdim" dedim. "Kaldı ki 
bir Yuvarlak Masa yemeğini sen bile hayatı tehdit edici bir duruma 
dönüştüremezsin."
    Richard dondu kaldı. Acı bir sesle, "Alttan güreşiyorsun, Brannigan" dedi.
    "Evet, tamam. Kendi gardrobumda uygun bir şey bulmak için evime gidiyorum. 
Hazır olduğun zaman gelirsin."
    Richard'ın koridorundan geçerek oturma odasından limonluğa çıktım. Kendi 
evime dönünce dengemi kazanmak için birkaç dakika soluk alıp verdim. Birkaç ay 
önce yalnızca bir otomobil dolandırıcılığı olması gereken bir işte Richard'ın 
yardımını istemiştim. Ama en kötü polis dizilerinde dedikleri gibi her şey berbat 
gitti. Korkunç berbat gitti. Richard parmaklıkların arkasına kondu, hayatı tehlikeye 
girdi ve ben de gerçek haydutlar tarafından neredeyse öldürülüyordum. Bu kadarı 
yeterli değilmiş gibi Richard'ın sekiz yaşındaki oğlu Davy'ye bakmak zorunda da 
kalmıştım. Annelik içgüdüleri hiç olmayan ben.
    Fiziksel yaralar çabuk iyileşmişti ama asıl hasar ilişkimizde yaşandı. Her şeyi 
hallettiğim için Richard'ın minnet duyması gerektiğini düşünür insan. Tam tersine 
Richard uzak, alaycı olmuştu ve sık sık dışarı çıkıyordu. Hep kötü değildi elbette. 
Öyle olsaydı haftalar önce ilişkiyi bitirmiştim. Hâlâ birlikte eğlenebiliyorduk, bazen 
bir hafta boyunca her şey eskisi gibi oluyordu: Bol kahkaha, birkaç geceyi dışarıda 
geçirme, Çin yemekleri ve müthiş seks. Sonra bulutlar ortaya çıkıyordu, özellikle de 
boğazıma kadar işe boğulduğum zaman.
    Uyuşturucu kaçakçılarıyla yaşadıklarımızdan sonra Richard'dan ilk kez işle 
bağlantılı bir yardım istiyordum. Trevor Kerr'le daha az karmaşık bir buluşma yolu 
olabileceği konusunda tartışmıştım ama Kurnaz Trevor önlem almakta haklı 
olduğuna inanmıştı. Neredeyse ona neden köpek kiralayıp da havlamayı kendisinin 
yaptığını soruyordum ama dilimi tuttum. İşler son zamanlarda çok iyi olmadığından 
tam imzayı atmadan önce yeni müşterilerle tartışmayı kaldıramazdım.
    İçimi çekerek yatak odama girdim ve seçeneklerimi gözden geçirdim. Richard 
benim bir gardroba değil yalnızca bir kışlık koleksiyonuna sahip olduğumu söyler. 
Önümdeki giysilere bakarken ona katılmadan edemedim. Koyu kırmızı ipek bir 
elbiseyle uygun bir bolero ceket aldım. Bir Granada dizisinin bir bölümünü çekmek 
için bir haftalığına buraya gelen bir Hollywood aktristine bodyguard'lık yaparken 
almıştım bu giysiyi. Aktrist ilk akşam küçük kara görüntüme bakar bakmaz, daha şık 
bir şey canım almak için 500 sterlinlik bir çek yazdı. Gururlu değilim; parayı alıp 
alışverişe çıktım. Alexis'le ben yıllardır bu kadar eğlenmemiştik.



    Elbiseyi giyip fermuarını çekmek için uzandım. Richard benden erken davrandı. 
Eğilip kulağımın arkasından öptü. İçim gıcıklandı, titredim. "Affedersin" dedi 
Richard. "Kötü biri gündü. Haydi gidip diğer yarının nasıl yaşadığına bir bakalım."
    Trevor Kerr'in bana verdiği adres Whitefield'daydı; burası M62'de uzun süredir 
devam eden yol çalışmasının hemen ardında, çoğunlukla ikiz evlerden oluşan bir 
banliyödür. Ekonomik ve sosyal başarı merdivenini hızla tırmanan genç bir nüfusun 
yanı sıra Manchester Ortodoks Yahudi nüfusunun da önemli bir bölümünün 
yaşadığı bir bölgedir, iki savaş arası yapılan benzer sokakların ardında, büyük 
paraların harcandığı bir avuç mimarlık harikası sitelerden biriydi hedefimiz. Su 
tesisatçım sitelerden biriyle sözleşme yapmıştı ve bir müşterisiyle yaptığı konuşmayı 
bana aktarmıştı. Su tesisatçım mimarın bir hata yaptığını düşünüyordu çünkü 
gösterilen planlarda dört bulaşık makinesi -iki tane mutfakta, iki tane ardiye 
odasında yeri vardı. Bu işi araştırdığında müşterisi ona tuğla kafalıymış gibi bakmış, 
" biz çok misafir ağırlarız" demişti. Buna söylenebilecek bir şey yoktu.
    Yöneldiğim ev, Frank Lloyd Wright'tan çok Frankestein'a benziyordu. Windsor 
Şatosu'ndan daha çok kule ve mazgallı siper vardı, hepsi parlak kırmızı Accrington 
tuğlasından yapılmıştı. Richard otomobili en yakın yere park ederken, "Bazen beş 
parasız olmak güzel" dedi. Evin üç garajı ve yarım düzine otomobil için açık park 
yeri vardı ama bu gece belli ki bir parti gecesiydi. Richard'ın pespembe Volswagen 
Beetle'ı geceyarısından bir dakika sonraki Sindrella gibi uygunsuz duruyordu. 
Kapıyı açan evsahibi hanıma gülümsedim. "İyi akşamlar" dedim. "Trevor Kerr'le 
birlikteyiz" diye de ekledim.
    Evsahibinin yüzündeki gülümseme dondu. "İçeri buyrun" dedi.
    Holde onun arkasında duran adam, "Ben Trevor Kerr" diyerek kendini tanıttı. 
Kaslarıyla merdivenleri gösterince onun arkasından, bir kır evinden satın alınmışa 
benzeyen bir yüklüğe çıktık. Oraya uygun olmayan tek şey masanın ortasındaki 
bilgisayar ve fakstı. Kerr, "Burada rahatsız edilmeyiz" dedi. "Ev sahibi ipuçlarını 
dağıtmadan önce en az yarım saat rahat konuşabiliriz. Belki arkadaşınız aşağıya inip 
büfeden bir şeyler almak ister."
    Richard'ın tüylerinin diken diken olduğunu sezebiliyordum. "Bay Barclay, 
Mortensen ve Brannigan'ın değerli bir mensubudur. Söyleyeceğiniz her şeyi onun 
yanında rahatça söyleyebilirsiniz" dedim. Richard'ın bir Yuvarlak Masa büfesini nasıl 
altüst edebileceğini düşünmeye bile korkuyordum.
    Richard sözcükleri yaya yaya, "Doğru" dedi. "Beni odanın bir eşyası sayın."
    Kerr rahatsız görünüyordu ama karşı çıkacak durumda da! değildi. Bir koltuğa 
otururken birbirimizi inceledik. Terzi elinden çıkmış takım elbisesi bile tohuma 
kaçmış vücudunu gizleyemiyordu. içimden ona biraz moda öğüdü vermek geçti ama 
bu yıl karınların pantolon içine çekildiği haberinden hoşlanacağını sanmıyordum. 
Adam kırk yaşından fazla büyük olamazdı ama gözleri kendini pek beğenen bir av 
köpeğininkilere benziyordu, çenesi ise buldog gibiydi. Adamdaki tek çekici özellik 
gür kahverengi saçlarıyla şakaklarda belli belirsiz ağarmaydı.
    "Sizi dinliyorum, Bay Kerr" dedim.
    Kerr boğazını temizledikten sonra, "Kerrchem'in yöneticisiyim. Herhalde bizi 
duymamışsınızdır ama hayli büyük bir şirketiz. Farnworth'de büyük bir fabrikamız 
var. Sanayi temizlik malzemeleri üretiyoruz ve süpermarketler için bir-iki ev ürünü, 
yapıyoruz. Aile şirketi olmakla gurur duyarız. Her neyse, bir ay kadar önce eve bir 



mektup geldi. Hatırlayabildiğim kadarıyla küçük bir para karşılığı Kerrchem'in 
sonunun Tylenol gibi OM mamasını sağlayabileceğim yazıyordu."
    Richard bilgiç bir tavırla, "Ürün sabotajı" dedi. Kerr başını salladı. "Ben de böyle 
anladım."
    " 'Hatırlayabildiğim kadarıyla' dediniz" diye belirtti. "Not elinizde değil mi yani?"
    Kerr yüzünü astı. "Doğru. Deli saçması olduğunu düşündüm. Aptalca geldi bana, 
gazeteden kesilip bantla yapıştırılmış harfler. Çöpe attım. Bunun için beni 
suçlayamazsınız" diye sızlandı.
    "Sizi kimse suçlamıyor, Bay Kerr. Yalnızca notu saklamamış olmanız çok yazık. Bu 
olaydan sonra ciddi olduklarını düşünmenize neden olan bir şey mi oldu?"
    Kerr bakışlarını başka yere çevirdi ve iç cebinden kalın bir puro çıkardı. Gösterişli 
bir şekilde yakarken, Richard öne doğru eğildi. "Bu olaydan sonra biri öldü, değil mi, 
Bay Kerr?" Etkilenmiştim. Neden söz ettiğini bilmiyordum ama etkilenmiştim.
    Kerr, "Teknik olarak evet. Ama bağlantı olduğuna dair bir bulgu yok" dedi. Mavi 
duman bulutu gözlerini kapatmıştı.
    Richard belli belirsiz bir kuşkuyla, "Ürünlerinizden birinin mühürlü kapağını 
açtıktan sonra bir adam ölüyor, elinizde bir şantaj notu var ve bir bağlantı olduğuna 
inanmıyorsunuz, öyle mi?" diye sordu.
    Gözlüğünün ardında dans eden haylazlığı görebiliyordum, bu yüzden denetimi 
ele almaya karar verdim. "Olayları bir de sizden dinleyelim Bay Kerr" dedim.
    Kerr purosundan bir nefes çekti ve öksürmemeye çalıştı. "Dediğim gibi, bu notun 
saçmalık olduğunu düşündüm. Ama geçen hafta polisten bir telefon aldım. Bir bar 
sahibinin işyerinde öldüğünü söylediler. Bir kutu KerrSter'i yeni açmıştı. KerrSter, 
ürettiğimiz genel temizlik ürünüdür. En çok sattığımız mallardan biridir. Her neyse, 
adli tıp raporuna göre adam siyanür kokladığı için ölmüş, bu da aptalca bir şey, 
çünkü KerrSter'in üretilme sürecinde siyanür kullanmayız. İşyerimizdeki kimse 
onun ölümünün KerrSter'le nasıl bir ilgisi olabileceğini çıkaramadı. Size karşı dürüst 
olacağım, soruşturmanın sonucunu dört gözle beklemiyoruz ama neden 
suçlanacağımızı da biliniyoruz."
    "Sonra?" diye onu konuşmaya teşvik ettim.
    Kerr koltuğunda kıpırdayarak Dumbo'dan beri görmediğim bir hareketle ağırlığını 
poposunun bir tarafından diğer tarafına verdi. "Yemin ederim notla bir ilgisi olduğu 
hiç aklıma gelmedi. Not tamamen aklımdan çıkıp gitmişti. Sonra bu sabah bu geldi." 
Tombul eli tekrar iç cebine girdi ve katlı bir kâğıt çıkardı. Kâğıdı bana uzattı.
    Kâğıdı almak için uzanmadan, "Buna sizden başka dokunan oldu mu?" dedim.
    Kerr başını iki yana salladı. "Hayır. Eve geldi, tıpkı diğeri gibi."
    "Kâğıdı masanın üstüne koyun" diyerek çantamdan bir kalem ve çok amaçlı bıçak 
çıkardım. Bıçağın cımbız kısmını açarak kâğıdın katını açtım. Delgiyle delinmiş, 
çizgili bir A4 kâğıttı. Üzerinde bantla yapıştırılmış gazete harfleriyle, "Sana 
söylediğimizi yapmış olmayı istediğine bahse girerim. Seninle temas kuracağım. 
Polis yok. Seni gözlüyoruz." Harfler büyük ve küçük harflerin bir karışımıydı, 
Manchester Evening Chronicle'ın tanıdık yazı karakterini tanıdım. Tamam, 
şüphelilerin sayısı birkaç milyon kişiye iniyordu böylece.
    Başımı kaldırıp içimi çektim. "Öyle görünüyor ki adamınız tehdidini yerine 
getirmiş. Neden bunu polise götürmediniz, Bay Kerr? Cinayet ve şantaj, polis bunları 
araştırmak için var."



    Kerr rahatsız görünüyordu. "Bana inanacaklarını sanmıyordum" dedi beceriksizce. 
"Onların bakış açısından bakın. Şirketimin ürünleri büyük bir ürün sabotajı 
skandalına karışmış durumda. Bir adam ölmüş. Şirkete yağan tazminat davalarından 
kurtulmanın bana ne kadar paraya mal olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Bu 
notta yalnızca benim parmak izimin olduğuna bahse girerim, siz de, var olduklarına 
bile inanmadıkları sanayi sabotajlarını enselemek için polisin vaktini heder 
etmeyeceğine bahse girebilirsiniz. Her heyse, notta, 'Polis yok' diye yazıyor."
    "Demek sabotajları benim bulmamı istiyorsunuz, öyle mi?" diye sordum.
    Kerr heyecanla, "Bulabilir misiniz?" dedi. Omzumu silktim. "Deneyebilirim."
    Olayı daha fazla konuşma fırsatı bulamadan kapı vuruldu ve evsahibinin başı 
içeriye uzandı. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim Trevor ama hazine avı ipuçlarını 
dağıtmak üzereyiz ve dezavantajlı bir noktada başlamaktan nefret ettiğini 
biliyorum." Kadının bizi davet etmediğini fark ettim. Belli ki üzerimdeki takım 
bunun için uygun değildi.
    Trevor, "Hemen geliyorum, Charmian" diyerek iskemlesinden kalktı. "Büromda, 
yarın sabah sekiz buçukta, olur mu?" diye sordu.
    Trevor Kerr'e soracak bir dolu sorum vardı ama bekleyebilirdi. "Büronuza 
gelmemi istemediğinizi sanıyordum" diye ona hatırlattım.
    Kerr kapının kenarında durdu. "Sekreterime Sağlık ve Güvenlik Bürosu'ndan 
olduğunuzu söyleyeceğim" dedi. "İstenmedikleri zaman hep ortalarda dolaşan o 
meraklı orospu çocuklarından."
    Kerr çıkarken başımı umutsuzlukla iki yana salladım. Bazı müşteriler böyledir. 
Onlar için çalışmayı kabul etmeden önce neredeyse dizlerinin üstüne çöküp 
yalvarırlar. Kabul eder etmez de size Gucci ayakkabıları üzerindeki bir pislikmişsiniz 
gibi davranırlar. Richard, "Ben de heavy-metal gruplarının dallama olduğunu 
sanırdım" dedi alaylı bir tavırla.
    "Öyledirler" dedim. "Hazır konu açılmışken, KerrSter'le ilgili ölümü nereden 
biliyordun?"
    Richard göz kırptı ve beni ilk anda kendisine bağlamış olan o gülümsemelerinden 
biriyle gülümsedi. "Okuma zahmetine katlanmıyorsan Chronicle almanın ne anlamı 
var ki, değil mi?" diye sordu tatlı tatlı.
    "Bazılarımızın esrarlı sigara sarıp gazete okumaktan daha önemli işleri var" diye 
hırladım.
    Richard surat asmış gibi yaptı. Hiç değilse ben "gibi" yaptığını düşünüyorum. "Ha, 
tamam, öyleyse seni yemeğe götürmemi istemezsin, değil mi?" dedi bir havayla.
    "Bir dene istersen" dedim. Hayatta güzel kokulu, çıtır çıtır! bir ördekten sonra daha 
iyi görünmeyen çok az şey vardır. Trevor Kerr'in bunlardan biri olduğunu nereden 
bilecektim?
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Kerrchem'in park yeri bariyerinde güvenlik memurunun, sırlarını çalmak için içeri 
sızmaya çalışan bir sanayi casusu olup olmadığımı kontrol etmesini beklerken, 
kırmızı tuğlalarını yıllar boyu sanayi kirliliğinin kararttığı fabrikaya baktım. İçeride 
bir yerde bir katili ortaya çıkaracak ipin ucunu bulacaktım.



    Güvenlik memuru beni en nihayet içeri soktu ve yönetim bürolarının olduğu yere 
yönlendirdi. Saat sekizi yirmi beş geçe içeriye girerken Trevor Kerr'in sekreteri 
çoktan gelip masasına oturmuştu. Ne yazık ki patronu orada değildi. Kendimi 
tanıttım. "Bay Kerr beni bekliyor" diye de ekledim.
    Sekreter belli ki sempatikliği değil verimliliği yüzünden işe alınmıştı. Benim vergi 
müfettişlerine kullandığım ses tonuyla, "Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi" dedi. "Buyrun 
oturun. Bay Kerr birazdan burada olur." Bilgisayarına geri dönerek. Mortal Kombat 
oynayan birinin şiddetiyle tuşlara saldırdı.
    Çevreme bakındım. İki iskemle de rahatlık için seçilmişe benzemiyordu. Var olan 
tek okuma malzemesi, on iki saatlik bir uçuşta Sylvester Stallone filmine bile tercih 
etmeyeceğim bir ticaret dergisiydi. "Belki görmem gereken belgelere bakmaya 
başlayabilirim" dedim. "Boşa zaman geçirmemek için."
    Sekreter soğuk bir sesle, "Ancak Bay Kerr şirket bilgilerini üçüncü şahıslara verme 
yetkisine sahiptir" dedi. "Sizi uzun süre bekletmeyeceğine eminim."
    Keşke onunla aynı inancı paylaşıyor olsaydım. Rahatlayarak şimdiye kadar elde 
ettiğim sınırlı bilgiyi gözden geçirmek için bu zamanı kullanmaya çalıştım. 
Richard'la birlikte Whitefield'da, kendimizi aşırı ciddi giyinmiş hissettiğimiz küçük 
bir Çin lokantasında karnımızı doyurduktan sonra bir önceki haftanın kırtasiye 
işlerinin başına oturmuştum. Bu arada Richard da üstünü değiştirmiş ve yeni kayıt 
anlaşması yapmış bir tekno grubunu dinlemek için Longsight'taki bir bara gitmişti. 
Doğrusunu söylemek gerekirse kendimi ondan daha şanslı hissetmiştim.
    Sabah trafiğinde santim santim ilerlemiş, yol üstünde büroya uğrayarak finans 
hizmetleri uzmanı arkadaşıma faks çekmiştim. Trevor Kerr ve şirketiyle ilgili 
bilgilere ihtiyacım vardı ve bunu yapabilecek biri varsa o da Josh Gilbert'dı. Josh'la 
benim aramda bir anlaşma var: O bana mali bilgiler verir, ben de ona pahalı 
yemekler ısmarlarım. Josh'un yaptıklarımı hiç bilmemesi iyidir; ona anlatmak aklıma 
bile gelmez, verdiklerini kullanırım o kadar.
    Mali bilgiler bildiklerimin arasındaki bir eksikliği gidecekti. Gazete haberlerinden 
daha ayrıntılı olacağını umuyordum bunun. Joey Morton öldüğünde medya aceleyle 
üstüne atladı. Bu kez dikkatlerini başka yöne çekecek bir hükümet skandalı yoktu, 
bu yüzden bütün gazeteler Stockport'lu bar sahibinin ölümüne büyük yer vermişti. 
Başta bunu nasıl kaçırdığımı anlayamadım ama sonra söz konusu gün boyunca, en 
sevdiğim ceza avukatı Ruth Hunter için önemli bir savunma tanığını bulmaya 
çalıştığımı hatırladım. Bırakın günlük gazeteleri gözden geçirmeyi, sandviç yiyecek 
zamanı bile ancak bulabilmiştim.
    Joey Morton otuz sekiz yaşındaydı, Üçüncü Lig'de oynayan bir futbolcuyken bar 
açmıştı. Joey ve karısı Gail, Mersey kıyılarındaki The Cob and Pen Pub'ı 
işletiyorlardı. Joey yeni bir kutu KerrSter'i yanına alarak bira borularını temizlemek 
için bodruma inmişti. Joey gerçek ale birasından gurur duyar ve kimseyi bodruma 
yaklaştırmazdı. Açılış saatinde geri dönmediğinde Gail onu bulması için barmeni 
aşağıya göndermişti. Barmen patronunu yerde yatarken bulmuştu, KerrSter yanında 
duruyordu. Polis, ön otopsi raporunun Joey'in hidrojen siyanür gazından öldüğünü 
gösterdiğini söylemişti.
    Patologun işini barmen kolaylaştırmıştı; bodruma iner inmez acı badem kokusu 
aldığı söylemişti. Kerrchem ürününün ölüme neden olduğunu hemen reddetmiş, 
polis de dünyaya Joey'in ölümünü kuşkulu bulduğunu açıklamıştı. Bundan sonra 



olay bir kenara bırakılmış gibi görünüyordu; tıpkı şok edici itiraflar sonrasında hep 
olduğu gibi.
    Joey Morton'un, Kerrchem fabrikasında ölümcül bir hata sonucu ölmüş olması pek 
mümkün görünmüyordu. Bunun mantıksal sonucu sanayi sabotajıydı. Ama asıl 
sorular, ne zaman ve kim tarafından olduğuydu. İçeriden biri miydi? Eski bir çalışan 
mıydı? Şantaj parası almak isteyen bir yabancı mıydı? Yoksa Trevor Kerr'i piyasadan 
silmek isteyen bir rakip miydi? İnsanları öldürmek aşırıya kaçmak gibi görünüyordu 
ama acil deneyimlerimden biliyorum ki pis işler yapmak için yabancı birini tutmak 
işleri tehlikeli şekilde denetimden çıkarabilir.
    Trevor Kerr geldiğinde saat dokuza on vardı. Gözleri bir gece önce yalnızca bir 
şişenin dibinde hazine bulmuş gibi bakıyordu. "Siz Bayan Brannigan olmalısınız" 
diye selamladı beni. Aktörlük hayalleri varsa, Kerrchem'in durumunun kötüye 
gitmeyeceğini umabilirdim ancak. Onun arkasından bürosuna girerken kötü bir Skoç 
ve Polo kokusu aldım. Büroda, geceden kalma puro ve limonlu mobilya cilası 
kokusu vardı. Belli ki Ispartalı havası dış bürodan öteye yayılmamıştı. Trevor Kerr 
bürosunu rahat hale getirmek için masraftan kaçınmamıştı. Yani centilmenler 
kulübünü rahat buluyorsanız tabii. Üstü aynalı alçak bir masanın çevresinde deri 
iskemleler. Trevor'un masası bir kopyaydı ama kalitedeki eksikliğini büyüklüğü 
tamamlıyordu. Üzerinde dünya bilardo şampiyonluğunu oynayabilmeleri için tek 
eksik yeşil çuha kumaştı. Bu ve karışıklığın düzeltilmesi için duvarlara büyük golf 
baskıları asılmıştı. Öyle görünüyor ki Kerr yalnızca bir golf izleyicisi değildi.
    Trevor evrak çantasını masanın üstüne bırakarak oturdu. Ben de ona en yakım 
koltuğu seçtim. Oturmamın söylenmesini beklersem son kullanma tarihimi çoktan 
geçeceğimi tahmin ettim. Trevor, "Peki benden ne öğrenmek istiyorsunuz?" diye 
sordu.
    Cevap veremeden sekreter dumanı tüten bir kahve kupasıyla içeriye girdi. 
Kupanın üzerinde "Dünyanın En Büyük Palavracısı" yazıyordu. Buna karşı 
çıkmayacaktım. Bana da bir fincan verilse iyi olurdu ama belli ki Kerrchem'de 
parayla tutulmuş kişilere bu kadar değer verilmiyordu. Gerçekten SG'den olsaydım 
bu nezaketsizlik Trevor Kerr'in etle kaplı kaburgalarına keskin,bıçağımı batırmama 
neden olurdu. Sekreterin çekilmesini bekledikten sonra, "Teslimatın geri kalanını 
çektiniz mi?" diye sordum.
    Trevor sabırsızlıkla başını salladı. "Elbette. Bütün toptancılara gittik ve ülke 
çapındaki gazetelere ilan verdik. Büyük bir kısmını geri aldık, bugün bir miktar daha 
gelecek."
    "İyi" dedim. "Bunu ve o teslimatla ilgili dağıtım evraklarını görmek istiyorum. Bir 
sakıncası olmadığını umarım."
    "Yok. Sheila'ya söylerim." Masasındaki not defterine not aldı. "Başka?"
    "İşlemlerinizin herhangi birinde siyanür kullanıyor musunuz?"
    Trevor kesin bir dille, "Kesinlikle kullanmıyoruz" dedi. "Sanayide kullananlar var 
ama asıl olarak plastik sanayiinde ve elektrokaplamada kullanılır. Ürettiğimiz hiçbir 
şeyde siyanüre ihtiyacımız yok."
    "Tamam. İlk şantaj notuna geri dönelim. İstedikleri para miktarı ya da onlarla nasıl 
bağlantı kuracağınızla ilgili bir talimat var mıydı?"
    Trevor küçük bir sera büyüklüğündeki tavla kutusundan biri puro çıkararak 
parmaklarının arasında yuvarladı. "Rakam belirtmemişlerdi, hayır. Bir telefon 



numarası vardı ve notta bu numaranın Piccadilly İstasyonu'ndaki genel 
kulübelerden biri olduğu yazıyordu. Cuma gecesi saat dokuzda orada olmam 
gerekiyordu. Gitmedim tabii."
    "O sırada bizi aramamış olmanız kötü olmuş" dedim.
    "Size söyledim, saçmalık olduğunu düşündüm. Beni sinirlendirmeye çalışan bir 
kaçık. Adama bu zevki tattırmamın hiç yolu yoktu."
    "Ya da kadına" diye ekledim. "Beni rahatsız eden bir şey, Bay Kerr, insanları 
öldürmek bir şantajcı için aşırı bir nokta. Şantajcılarla ilgili analizlerde genellikle 
korkak bir yanları olduğu ortaya çıkmıştır. İşledikleri suçlar genellikle ölüm riski 
taşımaz. Bu olayda şantajcının başta daha önemsiz şeyler yapmasını beklerdim. 
Biliyorsunuz, temizlik sıvısına kostik soda koymak gibi şeyler."
    Kerr, "Belki kimseyi öldürmek istemiyorlardı, yalnızca pis bir darbe indirmek 
istiyorlardı." Purosunu yaktı, günün bu erken saatinde bana pis bir darbe indiren 
dumanı üfledi.
    Omzumu silktim. "Bu durumda siyanür tuhaf bir seçim. Öldürücü doz hayli az. 
Ayrıca şişeye yapıştırıp birinin açmasını da bekleyemezsiniz. İçine koymak için bir 
formül olmalı. Öldürücü gaz üretmek için siyanür topaklarının başka bir şeyle 
reaksiyona girmesi gerekir. Yani bir biçimde sıvının içine karışmış olmaları gerekir. 
Başka düzinelerce kimyasal karışımla uyarı yapmak varken siyanür seçimi hayli 
zahmetli. Ben olsaydım ya iğrenç kokan ya da temizlemek yerine yüzeyi mahveden 
bir şeyi birkaç şişeye doldururdum, bu da hayatınızı cehenneme çevirebileceğime 
sizi ikna etmek için yeterli olurdu. Sonra ikinci bir not yollayarak üzerine 'bir dahaki 
sefere siyanür olacak' diye yazardım."
    Kerr acı acı, "Belki de tam bir kaçıktır" dedi. "Harika doğrusu."
    "Ya da belki size şantaj yapmaktan çok mahvetmek isteyen biri" dedim yalnızca.
    Kerr purosunu ağzından çekti ama ağzı tam bir O biçiminde kaldı. En sonunda, 
"Dalga geçiyor olmalısınız" dedi.
    "Bu dikkate almanız gereken bir şey. Hem mesleki hem de kişisel yaşamınızla 
bağlantılı olarak." Kerr bu düşünceye alışmakta zorluk çekiyordu, bunu 
görebiliyordum. Bana karşı biraz kibar olsaydı, ben de daha yumuşak davranırdım. 
Ama eden bulur, değil mi? "Ya rakipler? Kıran kırana rekabet ettiğiniz biri var mı? 
Yeni ürünler çıkardığınız ya da yeni satış taktikleri geliştirdiğiniz için işleri bozulan 
biri var mı?"
    "İş dünyasında cinayet işlenmez" diye karşı çıktı. "Benim bulunduğum alanda 
işlenmez."
    "Cinayeti planlamamış olabilirler" dedim. "Size sabotaj yapmak ve kimliklerini 
açığa vurmamak istiyorlarsa pis işi yapması için birini tutmuş olabilirler. O da başka 
birini tutmuştur. Bir noktada fısıltı gazetesi çalışmaya başlar. Başka bir şirketin 
Kerrchem'in piyasadan silinmesini istemesi için özel bir neden var mı.
    Trevor kaşlarını çattı. "Son birkaç yıl zor geçti, bunu inkâr edemem. Şirketler iflas 
etti, yani yapılacak fazla sanayi temizliği işi yok. İşyerleri temizliği haftada beşten 
üçe indirdi, bu yüzden ticari temizleme şirketleri temizlik ürünü alımlarını kıstı. Biz 
başımızı suyun üstünde tuttuk ama zor oldu. Birkaç kez stok fazlamız oldu, yeni 
işlemler yapmakta biraz daha yavaş davrandık ve pazarlamayı daha saldırgan 
yapmamız gerekti ama tüm sanayide işler böyleydi zaten. En büyük rakiplerimizden 
biri dokuz ay önce iflas etti ama biz onları sıkıştırdık diye değil. Asıl neden 



Basingstoke'da olmaları ve bizden daha yüksek işgücü maliyetleri olmasıydı. Başka 
kimsenin iflasın eşiğinde olduğunu duymadım, üstelik küçük bir dünyada 
yaşıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse biz küçük balıklardan biriyiz. 
Rakiplerimizin çoğu büyük, çokuluslu şirketler. Bizi piyasadan silmek isteselerdi 
ailemize gelir ve bize reddedemeyeceğimiz bir öneri sunarlardı."
    Bu en kolay seçeneği ortadan kaldırıyordu. Harekete geçmenin zamanı gelmişti. 
"Şüpheli biçimde ayrılan biri var mı? Haksız yere işten atıldığını iddia eden biri var 
mı?"
    Trevor başını iki yana salladı. "Bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim kadarıyla ve 
inanın bana bilirdim, işten çıkardığımız insanlar yalnızca stok fazlası nedeniyle işten 
çıkardıklarımız. Bazılarının hoşnut olmadığını biliyorum ama biri bizi tehdit etmiş 
olsaydı duyardım. Dediğim gibi, bir aile şirketi olmakla gurur duyarız ve bölüm 
başkanlarıyla üretim formenleri, sorunlarını kendilerine saklamamaları gerektiğini 
bilir."
    Buradan bir yere varamayacaktık, bu yüzden geriye en kötü seçenek kalıyordu. 
"Tamam" dedim. "Yanlış anlamanızı istemem, Bay Kerr ama bunu sormak 
zorundayım. Kerrchem'in bir aile şirketi olduğunu söylediniz. Ailenin bir üyesinin 
sizi yerinizden etmek istemesi mümkün mü? Şirketin sizin yönetiminizde güvenli 
olmadığını göstermek istemiş olabilir mi?"
    Aniden Trevor Kerr'in geleceğini gördüm sanki. Kıpkırmızı yüzünde, tıkalı 
damarlarında zamanını bekleyen erken bir kalp krizi uyarısı yazılıydı. Ağzı birkaç 
kez açılıp kapandı, sonra, "Saçmalık. Tam saçmalık" diye kükredi.
    Tatlı tatlı gülümseyerek, "Bunu bir düşünün" dedim. Bu ona beni kafeinsiz 
bırakmayı gösterirdi. "Daha kişisel bir şey daha var, korkarım. Evli misiniz, Bay 
Kerr?"
    "Elbette evliyim. Uç çocuğum var." Başparmağıyla masasının üzerindeki bir 
çerçeveyi gösterdi. Öne eğilip resmi çevirdim. Babalarına benzeyen iki oğlanla dişleri 
yapılmış ama gene de tavşan gibi duran bir kızın yanında bir kadın resmi. "On altı 
yıldır aynı kadınla evliyim."
    "Yani baltasıyla köşede bekleyen eski eş ya da eski kız arkadaşlar yok" dedim tatlı 
bir sesle.
    Trevor'ın gözleri karşı duvarda bir yere yöneldi. Sert bir sesle "Aptal olmayın" 
dedi. Sonra beni ikna etme çabasıyla bir kahkaha atıp, "Çok saçma Kate, seni tutan 
benim, karım değil" dedi.
    Böylece bir metresi olduğunu ya da eskiden olmuş olduğunu anladım. Bunu 
aklımın bir köşesinde tutmalıydım. Bu yönde başka soru soramadan masasının 
üzerindeki telefon çaldı. Trevor bir tuşa basıp, "Ne var Sheila?" diye sordu.
    "Reg Unsworth burada, Bay Kerr. Sizinle konuşması gerektiğini söylüyor."
    Trevor rahatsız bir sesle, "Bir toplantıdayım Sheila" dedi.
    Mırıltılı konuşmalar oldu, sonra Sheila, "Acil olduğunu söylüyor, Bay Kerr. Hemen 
öğrenmek isteyeceğinizi söylüyor. Geri alınan ürünlerle ilgili olduğunu söylüyor."
    "Neden bunu daha önce söylemedin? Onu içeri gönder."
    Kahverengi iş gömleği giymiş, yumurta gibi dazlak ve yumurta biçiminde iri yarı 
bir adam içeriye girdi. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim, Bay Kerr. Geri çağrılan 
KerrSter'le ilgili."
    "Tamam, Reg, anlat bakalım" dedi Kerr sabırsızlıkla.



    Unsworth bana endişeli bir bakış fırlattı. "Biraz özel bir konu" dedi.
    "Önemli değil. Bayan Brannigan, Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi. Bu olayı çözmeye 
yardımcı olmak için burada."
    Unsworth hâlâ tereddütlü duruyordu. "İadeler gelmeye başlamadan önce kayıtları 
kontrol ettim. Sorun yaşanan ürünle aynı balya numarasına sahip toplam dört yüz 
seksen üç şişe göndermişiz. Şu var ki... şimdiye kadar altı yüz yetmiş yedi iade 
aldık."

5

Kerr şaşırmış görünüyordu. "Bir yanlışınız olmalı" diye mırıldandı.
    Unsworth, "İki kez baktım" dedi. Yüzünde en az patronunki kadar inatçı bir ifade 
vardı. "Sonra üretime dönüp tekrar baktım. Hiç şüphe yok. Yolladığımızdan yüz kırk 
dört tane fazla şişemiz var. Ölen adamın açtığını, zaten kullanılmış olanları ya da 
insanların henüz geri toplamayı duymamış insanlarınkini hesaba katmıyorum 
üstelik.
    Kerr, "Bir yanlışlık olmalı" diye tekrarladı. "Ya kodlama makinesi? Düzgün çalışıp 
çalışmadığına baktınız mı?"
    Unsworth, "Formenle birlikte baktım" dedi. "Makinelerde sorun yok, kalite kontrol 
belgelerini de gördük. Hiç şüphe yok. Yalnızca dört yüz seksen üç tane göndermişiz. 
Yükleme bölümünde, nereden geldiklerini açıklayamayacağımız KerrSter varilleri 
var." Öfkeli bir ses tonuyla, "Bana inanmıyorsanız gelip kendiniz bakın" diye de 
ekledi.
    Kerr ayağa kalkarak, "Bir bakalım o zaman" dedi. "Gelin, Bayan Brannigan. Gelin 
ve işçilerin hayatlarını nasıl kazandıklarını görün."
    Onun arkasından odadan çıktım. Unsworth arkada kalmıştı, yönetim bürolarını 
fabrikaya bağlayan kapalı geçitten geçerken kapıları açıp kapıyordu. "Gerçek bir 
esrarengizlik bu" dedi.
    Kafamda neler olup bittiğine dair bazı fikirler vardı ama şimdilik bunları kendime 
saklamaya karar verdim. "İade edilen variller" dedim, "hepsi mühürlü mü, yoksa 
bazıları açılmış mı?"
    "Bazıları açılmış" dedi. "Bu grup iki hafta önce, Salı günü depoya gönderildi. 
Muhtemelen normal stok düzeyimize uygun olarak Perşembe ya da Cuma günü 
dağıtmaya başlamışlar, yani insanların kullanmaları için çok zaman geçmiş."
    "Peki, başka hiç kimse kötü bir etki olduğunu bildirmemiş mi?"
    Unsworth rahatsız duruyordu. "Öyle bir şey olmadı" dedi.
    Kerr yanıtımı duymak için hafifçe döndü. "Ama?" diye sordum.
    Unsworth, Kerr'e baktı, o da sabırsızlıkla başını salladı. "Şey, birkaç toptancı ve 
perakendeci o gruptan bir miktar iade yaptı" diye itiraf etti.
    "Bunun nedenini biliyor musunuz?" diye sordum.
    Homurdanarak, "Müşteriler malların her zamanki standartlara uygun 
olmadığından şikâyet etmişler" dedi.
    Kerr öfkeyle, "Ne tür şikâyetler?" diye sordu. "Neden bana bunu söylemediniz?"
    "İş yeni aydınlandı, Bay Kerr. KerrSter'in iyi olmadığını söylediler. Bir tanesi büro 
tuvaletinin yer döşemesindeki cilayı çıkardığını iddia etti."



    Kerr homurdandı. "O herif adamlarına yerli biradan şaşmamalarını söylemeli. 
Allahın belası karolara o yabancı biralardan işemiş olmalılar."
    "İade edilen şişelerden birini analiz etme şansı buldunuz mu?" diye araya girdim.
    Unsworth başını salladı. "Laboratuvardaki adamlar gece boyunca varillerden 
örnekler alarak üzerinde çalıştı. Hiçbirinde siyanür izi yoktu."
    Kerr çift kapıyı omuzlayarak açtı. İçeri girerken koku yüzüme çarptı. Tuhaf bir 
çam, limon ve sabun köpüğü karışımıydı ama boğazımı ve genzimi yakan keskin 
kimyasal kokulara karışıyordu. Ellesmere Port'daki kimya fabrikalarının içinden 
otomobillere asılan kokularla birlikte geçmek gibi bir şeydi. Sürücü koltuğunun 
altında bir kokarca olmasını tercih etmenize neden olacak o kokularla. Kokudan 
hemen sonra köpüren, kaynayan makinelerin gürültüsü geliyordu. Kerr bir demir 
merdiveni tırmandı, ben de onun arkasından fabrikanın tabanı boyunca uzanan 
yüksekçe bir yürüyüş yoluna girdim. İçerde nahoş bir nemlilik vardı. Kurutma 
makinesine atılmamış ıslak bir çamaşır gibi hissettim kendimi.
    Altımızda fıçılar kaynıyor, hortum başları plastik konteynerlere sıvı dolduruyordu 
ve ortalıkta şaşırtıcı derecede az insan vardı. Omzumun üzerinden Unsworth'e 
yüksek sesle, "Fazla insan yok" dedim.
    Unsworth kısaca, "Bilgisayar denetimli" dedi.
    İncelemek gereken bir alan daha. Sabotaj içten yapılıyorsa belki de birileri üretime 
yanlış talimatlar gönderiyordu. Bunun sıradan bir sanayi sabotajı olduğunu 
sanmıştım ama başım farklı düşüncelerle zonklamaya başlamıştı.
    Birkaç yüz metre sonra aşağı inip ağır bir kapıdan depoya girdik. Şimdi Finliler'in 
saunadan sonra kara çıktıklarında neler hissettiklerini anlayabiliyordum. 
Gözeneklerimin şokla kapandığını hissediyordum. Burada hava benzin ve dizel yakıt 
kokuyordu. İçerdeki tek sesin kaynağı paletleri raflara koyan ya da alan 
forkliftlerden geliyordu. Kerr, "Burası depo" dedi. Kendi başıma bunu anlayamazdım 
sanki. "Dolu konteynerler fabrikadan paketleme bölümüne gelir. Burada makineler 
üzerlerine etiket yapıştırır, balya numaralarını koyar ve düzineler halinde paketler. 
Sonra taşıyıcı bantlara konularak ya raflara dizilir ya da yüklemeye gider." 
Unsworth'e döndü. "İade ürünleri nereye koydunuz?"
    Unsworth cevap verme şansı bulamadan cep telefonum çalmaya başladı. 
"Affedersiniz" diyerek birkaç metre uzaklaştım ve telefonumu çıkardım. "Ben Kate 
Brannigan" dedim.
    Eğlendiği belli bir ses, "Anlatın bakalım" dedi, "Alex Lee gerçek bir insan mı yoksa 
takma bir ad mı?"
    Sesi hemen tanıdım. Kerr'in meraklı bakışından biraz daha uzaklaşarak 
kulaklarıma kadar kızardığımı fark etmemesi için dua ettim. "Gerçek bir insan, Bay 
Haroun" dedim. "Neden soruyorsunuz?"
    "Ha, Michael demeni tercih ederim. Yoksa bana karşı düşmanca bir tavır içinde 
olduğunu düşüneceğim. Evening Ckronicle'ın akşam baskısını biraz önce aldım."
    "Ne yazıyor?"
    Hâlâ eğlenir bir sesle, "Gerçekten söylememe gerek var mı?" diye sordu.
    "Yanıma kristal küremi almayı unutmuşum. Biraz bekleyebilirsen belki kesip 
barsaklarını inceleyebileceğim bir tavuk bulabilirim."
    Michael güldü. Kolayca alışabileceğim bir sesti bu. "Bir gazete bayiine gitmek çok 
daha basit olurdu."



    "Bana söyleyecek misin?"
    "Ah, hayır. Sürprizi bozmaktan nefret ederim. Söyle bana, Kate... Sana Kate 
dememin bir sakıncası var mı?"
    "Mantıklı bir aşırılık gibi görünüyor."
    "Tamam Kate. Bu gece akşam yemeğine ne dersin?"
    "Michael öyle görünmeyebilir ama ben her gece akşam yemeğine evet derim." Flört 
ettiğime inanamıyordum. Genç kız romanlarında daha iyi cümleler okumuştum. 
Şimdiye kadar bunlardan kaçınmayı hep başarmıştım, genç kızken bile.
    Neyse ki Michael tekrar güldü. İlk zayıflık belirtisinin üstüne atlamayan 
erkeklerden hoşlanırım. "Bu akşam boş musun?"
    Düşünüyormuş gibi yaptım. Kabul etmeliyim; Mel Gibson, Sean Bean, Lynford 
Christie ve Daniel Day Lewis'i Michael Haroun'la yemek yemek için reddederdim, 
ilgisini kaybetmesin diye uzun süre düşünüyormuş gibi yapmadım. "Olabilir. Saat 
yediden sonra olursa."
    "Harika. Seni alayım mı?"
    Bu daha zor bir karardı. Bunun bir iş yemeği olduğunu unutmak istemiyordum. 
Öte yandan Richard'a düşünecek bir konu vermek de kötü olmazdı. Michael'a adresi 
verdim, saat yedi buçukta anlaştık. Televziyonda cep telefonu kullanan herkesin 
aksine kapatma düğmesine gösterişle bastıktan sonra, suratı asık Trevor Kerr'e 
döndüm.
    "Özür dilerim" diye yalan söyledim. Başka bir soruşturmada ulaşmaya çalıştığım 
biriydi. Şimdi, Bay Unsworth, bize iade edilen konteynerleri gösterecektiniz."
    Sonraki yarım saat hayatımdaki en sıkıcı zamanlardan biriydi, Chronicle'ı bir an 
önce almak için yanıp tutuştuğumdan iki katı sıkıcıydı. En nihayet on bir buçukta 
oradan kaçarak Trevor Kerr'i kimyagerinin rastgele bir örneği incelemesi gerektiği 
önerisiyle bıraktım. Ancak bu kez siyanür aramayacaklardı. Varillerdeki KerrSter'in 
hakiki olup olmadığını araştıracaklardı. Ya da çok farklı ve çok daha pis bir şeyi.
    
Üçüncü gazete bayiinde, Farnworth'le ilgili hep şüphelendiğim şeyi doğruladım. 
Uygarlığın unuttuğu rahatsız edici küçük bir köhne yerdi burası. Kimsede Chronicle 
yoktu. Öğleden sonraya kadar da gelmeyecekti. Hayır, Balton Evening News aynı işi 
görmez diye açıkladığım zaman hepsi hakarete uğramış ve inanamıyormuş gibi 
baktı. East Lanes Yolu'na gelene kadar sabrettim. Bir garajın önüne oturup Alexis'in 
araştırmasının sonuçlarını okudum. Alexis beni gururlandırmıştı.
    
  KÜLTÜR MİRASI YOK OLUYOR
  Bir dizi ilginç soygun, polisi ve ziyaret edilebilen malikâne sahiplerini rahatsız 
ediyor.
  Bir profesyonel hırsızlar çetesinin ülke mirasının önemli bir kısmını oluşturan 
değerli sanat eserlerini çaldığına dair korkular artıyor. Çalınan mallar arasında 
Fransız Empresyonistleri Monet ve Cezanne'ın resimleriyle İtalyan Barok ustası 
Bemini'nin bir bronz büstü de var. Ayrıca Nicholas Milliard imzalı, Elizabeth dönemi 
bir minyatür resim koleksiyonu da kayıplar arasında. Toplam olarak hırsızların 
yaklaşık iki milyon sterlinlik hırsızlık yapakları tahmin ediliyor.



  Polis ve söz konusu malikâne sahipleri ortak bir kararla hırsızlıkları gizlemeye 
karar verdi. Polis hırsızlıkların bilinmesini istemiyordu çünkü hırsızların basın 
yoluyla, polisin elindeki ipuçlarıyla ilgili fazla bilgilenmelerini istemiyorlardı.
  Malikâne sahiplen de koleksiyonlarındaki parçaların yok olduğunu itiraf etmek 
istemiyorlardı çünkü bu durumda evlerine gelen ziyaretçi sayısı düşebilirdi.
  Bazı malikâne sahipleri kamuoyunu yanıltmak için kayıp sanat eserlerinin yerine 
reprodüksiyorlar koyma yolunu bile seçti.
  Bu cüretkâr hırsızların en son kurbanı, bir Cheshire malikâne sahibi. Polis onun 
kimliğini açığa vurmayı reddetti ama bir on dokuzuncu yüzyıl Fransız resminin 
çalındığını kabul ediyor.
  Hırsızlar, Edvard Munch'ın The Scream'ini çaldıkları zaman Lillehammer 
Olimpiyatları''nda büyük bir kargaşaya neden olan çiftin tekniğini benimsemişler.
  En yakın kapı ya da pencereden giriyor, hemen seçtikleri sanat eserinin yanına 
gidiyor ve sonra kaçıyorlar. Çoğunlukla evde ya da galeride bir dakikadan fazla 
kalmıyorlar.
  Dün gece bir polis kaynağı, "Düzeni tehdit edebilecek profesyoneller olduklarına 
şüphe yok. Tabii ki yağmaladıkları mallan satmaları için çok sınırlı olanakları var. 
Sanat dünyasında araştırma yapıyoruz" dedi.
  Ancak isim vermeden konuşmaya razı olan mağdur aristokratlardan biri, 
"Tehlikede olan yalnızca bu ülkenin mirası değil. Bizim işimiz de tehlikede. Çok 
sayıda insan çalıştırıyoruz ve halk en ünlü sanat eserleri çalındığı için ziyaretlerden 
vazgeçerse bunun sonuçları da büyük olur. Sıkı güvenlik sağlamak için elimizden 
geleni yapıyoruz ama hiçbir zaman profesyonelleri durdurmak mümkün değil" dedi.
    
Aynı minvalde başka sızlanmalar da vardı ama şaşırtıcı bir şey yoktu. Bana odun 
kafalı diyebilirsiniz ama çeşitli Avrupa kültürlerinin sanat eserlerinin nasıl olur da 
İngiliz mirasının önemli bir parçası sayıldığını asla anlayamamışımdır, tabii 
imparatorluğu büyük kılan eşkıya ruhunu simgelemediği sürece. Bu konu bir kenara 
bırakılırsa Alexis'in yazısının umduğum şeyi başardığını düşündüm. Şans yaver 
giderse ülke çapındaki gazeteler ertesi sabah bu olayı ele alacak ve davullar çalmaya 
başlayacaktı. Çok geçmeden arkadaşım Dennis'le sohbet etme zamanı gelecekti. 
Dennis dürüst yaşamaya karar verirse bir gazeteci olarak hayatını kazanabilirdi. Bu 
kadar kriminal zekâya sahip birini daha tanımıyorum. İhtiyacım olduğu zaman bu 
zekâdan yararlanabildiğim için minnet, duyuyorum.
    Şimdilik büroma doğru yollandım, yolda iki pizza almak için durdum. Shelley'nin 
kapının ardında bir yığın kırtasiye işiyle beni beklediğini biliyordum. Hiç değilse 
pizza önerisi yaygarayı en aza indirirdi.
    Josh geldiğinde çek imzalama gibi acılı bir sürecin yarısındaydım. Şaşırmış gibi 
davrandım. "Josh!" diye bağırdım. "Saat birle üç arası ve sen bir lokantada değilsin! 
Neler oldu? Borsa mı çöktü?"
    Josh'ın keskin mavi gözleri, Robert Redford'a benzerliğini en üst noktaya çıkarmak 
için üzerinde çalıştığı bir gülümsemeyle kırıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu 
benzerliği mükemmelleştirmek için açık kahverengi saçlarının rengini açmamış 
olmasına şaşırıyorum çünkü Josh enerjisini iki konuya -çok para kazanmak ve 
kadınlar- adamış bir erkektir. Kadınlarla ilgili sicili çok iyi değil; neyse ki para 
konusunda çok daha başarılıdır, bu yüzden şehrin en başarılı broker'larından birinin 



büyük ortağıdır. Shelley A seviyesinde psikoloji kursunu bitirdikten sonra Josh ve 
kadınlarla ilgili bir teori geliştirdi. Güvenli görüntünün altında çok düşük bir özsaygı 
olduğunu düşünüyor. Bu yüzden kadınlar konusunda Josh’ın bilinçaltı, yarım beyni 
ve biraz kişiliği olan her tür kadının kendisiyle beş dakikadan fazla zaman 
geçirmeyeceğine karar veriyor. Bunun mantıksal sonucu ise, onunla altı haftadan 
uzun süre takılan bir kadının tanım gereği kuşbeyinli olması ve dolayısıyla Josh'un 
onunla birlikte kesinlikle görünmemesi gerektiği.
    Bense onun eğlenceden hoşlandığını düşünüyorum. Josh kırk yaşma gelince 
emeklilik planları yaptığına yemin ediyor, eh, bu da durulmayı düşünmek için çok 
uygun bir yaş. Ondan hoşlanıyorum çünkü Josh bana her zaman eşiti gibi davranır, 
potansiyel bir fetih gibi değil. Buna çok memnunum; finans dünyasındaki en hızlı 
bağlantımı kaybetmekten nefret ederim, artı Nikkei Endeksi neredeyse Josh'dan 
habersiz oynamaz.
    Josh bir müşteri koltuğunun üstündeki hayali tozları silkti ve zarif pantolonuyla 
bacak bacak üstüne atarak oturdu. "Büyük ve kötü para dünyasında işler değişiyor 
biliyorsunuz" dedi. "Üç saatlik öğle yemeği günleri sona erdi. Sizin ısmarladığınız 
zamanlar dışında tabii." Masamın üstüne bir dosya attı.
    "Öğle yemeği yemekten vaz mı geçtin?" Dünyanın durmaktan vazgeçmesini 
bekledim.
    "Bugün önemli müşterilerimden biriyle büroda Marks and Spencer sandviçi 
yedim. Galler vadisinden gelmiş mayhoş maden suyuyla ıslattım. Kömür 
madenciliğinden ilginç bir uzaklaşma, sence de öyle değil mi?"
    Dosyayı aldım. "Kerrchem mi?"
    "Aynen öyle. Hazır buradayken dedikodu ister misin?"
    Kuşkucu kaş çatışımla baktım ona. "Bu bana neye mal olacak?"
    Josh dudaklarını sarkıttı. "Belki de fazladan bir bardak XO'ya."
    "Buna değer" diye karar verdim. "Anlat bakalım."
    "Tamam. Kerrchem bir aile şirketi. Bugünkü yönetim kurulu başkanı, baş yönetici 
ve müdür Trevor Kerr'in dedesi Josh Kerr tarafından bindokuzyüz otuzdörtte 
kuruldu. Sabun yapıyorlardı. Lever Kardeşler'in ayarında değillerdi ama aileye her 
zaman makul bir yaşam tarzı sağladı. Trevor’ın babası Hartley akıllı bir adamdı, 
kimya mezunuydu ve oyunda öne çıkmak için araştırma-geliştirmeye büyük paralar 
harcadı. Sanayi temizlik pazarına girdi." Bütün bunları ezberden anlatıyordu. Josh'ın 
başarısının sırlarından biri de, olgu ve rakamlar konusunda neredeyse fotoğrafik bir 
belleğinin olmasıdır. Bilanço rakamları gibi yani.
    "Hartley Kerr ailenin tek çocuğuydu" diye devam etti. "Onun da üç çocuğu vardı -
Trevor, Margaret ve Elizabeth. En küçük olmasına rağmen Trevor hisselerin yüzde 
kırk dokuzuna sahip, Margaret ve Elizabeth de yüzde yirmişer hisseye sahip. Geri 
kalan yüzde on bir hisse, Hartley Kerr'in dul eşi Elaine Kerr'de. Elaine yetmiş 
yaşlarında, Bermuda'da yaşıyor ve her fırsatta Trevor'a karşı oy kullanmak hariç 
işlere az karışır. Trevor’ın oğulları henüz okuyor ama üç yeğeni Kerrchem'de 
çalışıyor. John Hardy araştırma-geliştirmede, kardeşi Paul muhasebede ve 
Margaret'in oğlu Will Tomasiuk satış bölümünde. Trevor kesinlikle tam bir pislik 
ama her şeye rağmen şirketi iyi yönetiyor gibi görünüyor. Geçmişte sanayiyle ilgili 
sorunları hiç yok. Mali olarak iyi durumdalar. Doğrusunu söylemek gerekirse Kate, 
Kerrchem halka açılırsa, çok güvenilir bir yere yatırım yapmak istiyorsan, kesinlikle 



paranı yatırmanı tavsiye edebileceğim bir şirket. Şirket idi tabii, insanlar ölmeye 
başlamadan önce."
    "Bu durumda sanırım sigorta işini listeden silmemiz gerek. Ailedeki herkes 
Trevor'ın liderliğinden memnun mu? Gençler onu yerinden etmek istemiyor mu?"
    Josh başını iki yana salladı. "Borsa'da hiç böyle konuşulmuyor. Yaşlı kadın 
yalnızca Trevor'a karşı oy veriyor, çünkü onun yaşlı kocasının ayan olmadığını 
düşünüyor ve bunu belirtmek istiyor. Yeğenler de işi en alttan başlayarak öğrendiler 
ama yağlı direği, etkileyici bir hızla tırmanıyorlar. Yani, hayır, bu uçurtma uçmaz, 
Kate." İncecik kol saatine bakıp bacağını öbürünün üstünden indirdi.
    "Sen bir yıldızsın, Josh. Sana bir yemek borçluyum."
    "Tarihi Julia'yla birlikte saptayın, olur mu? Ajandam yanımda değil." Ayağa kalkıp 
iki yanağımdan öpmek için masanın kenarını dolaştı. 500 sterlin değerinde kusursuz 
terzi işinin kapıdan çıkmasını seyrettim. Giysilere harcanacak para miktarı bile 
günümü emekli fonları ve hisse senetleri hakkında konuşarak geçirmemi 
sağlayamazdı.
    Öte yandan akşam sigortayla ilgili bir sohbet düşüncesine ağzımın suyunun 
akmasının nedeni antik bir kabartma profiliydi Belki, o kadar da akıllı değildim.
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Dim sum bulunmayan restoranlar olduğunu unutmuştum neredeyse. Çünkü 
Richard'ı tanıdım tanıyalı, Richard yeme çubuğu kullanılmayan yemeğin yemek 
olmadığını iddia ediyordu. Josh da son günlerde ayni ödemesini Manchester'in en 
mükemmel Thai restoranlarında yemek yiyerek alıyordu. Bunun nedeni yemek mi, 
yoksa itaatkâr garson kadınlar mı bilmiyorum. Her iki durumda da bu benim için, 
bir kâsede servis edilmeyen hiç bir şeyi uzun zamandan beri yemiyor olmam 
demekti. Bu da Michael Haroun'u, birden çok nedenle yenileyici bir değişim haline 
getiriyordu.
    Michael yediyi yirmi dokuz geçe geldi. Richard'ın zaman konusundaki esnekliğine 
o kadar alışmıştım ki zil çaldığında hâlâ gözüme kalem çekmekle meşguldüm. 
Şaşkınlıkla neredeyse gözümü çıkarıyordum ve kapıyı gözümü kapayan bir kâğıt 
mendille açmak zorunda kalmıştım. Derdine yan, Cindy Crawford. Michael kapı 
pervazına yaslanmıştı, jean pantolon, mavi ipek süveter ve kesinlikle Marks and 
Spencer'dan alınmamış kırık beyaz, yakasız bir keten gömlek giymişti. İçim alt üst 
oldu ve nedeninin de açlık olduğunu sanmıyorum. "Long John Silver" dedi.
    Geri çekilip onu içeriye alırken, "Sözlerine dikkat et yoksa papağanı üstüne 
salarım" cevabını verdim.
    Michael kapıdan içeri girip koridorda arkamdan geldi. Ona oturma odasını 
göstererek, "Bir dakika sonra geliyorum" dedim.
    Banyoya dönünce makyajımı düzelttim ve kendimi boy aynasında inceledim. Mavi 
keten pantolon, koyu kırmızı triko ipek tişört, mavi ipek tüvit ceket. İş kadını 
havasından tam kurtulmadan rahat bir havaya bürünmüştüm. Michael bunun en 
yeni, en şık giysim olduğunu bilmeyecekti. Kaldı ki Richard'a akşam yemeğinin bir iş 
toplantısı olduğunu söylemiştim ve beni çıkarken görürse aklına başka düşünceler 
gelmesine tam olarak hazır değildim.



    Parmaklarıma biraz jöle alıp saçlarıma sürdüm. Yılın başlarında bana danışmadan 
kazıdıklarından beri saçımı hayli kısa kestiriyordum. Sağ gözümde hâlâ biraz 
kırmızılık vardı ama bu kadarı da olurdu artık. Richard’ın Eternity by Calvin Klein 
parfümünden biraz sürünce tam hazır olmuştum.
    Koridordan geçip salonun kapısında durdum. Michael belli ki beni duymamıştı. 
Bir bilgisayar oyun dergisine gömülmüştü. Oğlan için bir artı puan daha. Boğazımı 
temizledim. "Ben hazırım" dedim.
    Michael başını kaldırıp takdirle gülümsedi. "Hakaret etmek istemem ama" dedi, 
"iki gözlü görüntünü tercih ettiğimi itiraf etmem gerekir." Dergiyi kapayıp ayağa 
kalktı. "Gidelim mi?"
    Şık bir Citroen kullanıyordu. Değişiklik olsun diye yolcu koltuğunda oturmayı 
dört gözle bekleyerek, "Şirket otomobili mi?" diye sordum.
    "Evet ama seçmeme izin verdiler. Citroen'e karşı hep bir zaafım olmuştur. DS'nin 
şimdiye kadar tasarlanmış en güzel otomobillerden biri olduğunu düşünürüm" 
diyerek evimin önündeki park alanından çıkmak için güzel bir dönüş yaptı. "Babam 
her zaman DS kullanırdı."
    Bu da bana Michael Haroun'un yalın ayak başı kabak bir belediye sitesinde 
büyümediğini anlatıyordu. Samimiyetle, "Şanslısın" dedim. "Babam Rover'da çalışır, 
yani çocukluğum Mini'nin arkasında geçti. Bu yüzden böyle kısa boylu oldum. 
İngilizler'in ayaklan küçültme yöntemi de böyle."
    Michael CD çaların tuşuna basarken güldü. Otomobilin içine Bonnie Raitt'in sesi 
doldu. Richard bu kadar ortalama bir müziğe çaresizce gülerdi. Bense cızırdayan 
gitar sesi ya da ışığa çarpmış pervane gibi ses çıkaran ısrarlı davul sesleri çıkarmayan 
bir şey dinlediğime memnun olmuştum. Oturduğum küçük . "bekâr meslek 
sahipleri" sitesinden çıktık. Yukarı Brook Sokağı'ndan kente doğru yöneleceğimize 
sola dönmemize şaşırdım. Stockport Yolu'na girince içim karardı. Zorla ıspanaklı 
mücver ve yalnızca tek seçenekli votka verdikleri şık bir lokantaya gitmek için on iki 
kilometre gitmememiz için dua etmeye başladım.
    "Demek bilgisayar oyunlarına meraklısın" dedim. Bu nefes kesici profille ortak 
hangi yanlarımızın olduğunu keşfetme zamanı gelmişti.
    "Çalışma odamda 486 multimedya sistemi var. Bu soruna cevap verir mi?"
    "Önemli olan neye sahip olduğun değil, onunla ne yaptığın" cevabını verdim. 
Konuşur konuşmaz beş saniye susma hakkımı kullanmış olmayı istedim.
    Michael sırıttı ve en sevdiği oyunları sıralamaya başladı. Stockport Yolu'nun fazla 
umut vermeyen bir kesiminde bir bilardo aletleri mağazasının önüne park ettiğinde 
hâlâ denizaltı simülasyonlarının göreli yararlarını tartışıyorduk. Kaldırımda biraz 
yürüdükten sonra O Café'nin önüne geldik. Burası otuzların tarzında yapılmış 
gösterişsiz bir lokantadır. Hakkında iyi şeyler duymuştum ama daha önce hiç 
gelmemiştim. Bunun bir nedeni de bölgenin bana pek cazip gelmemesiydi. Bana titiz 
deyin isterseniz ama yemeğimi bitirdikten sonra otomobilimin beni dışarıda 
beklediğinden emin olmak isterim.
    İçerisi bitpazarının bir İrlanda pub'ıyla karışmış haline benziyordu ama menü 
ağzımı sulandırdı. Jean pantolon, bir Deaeon Blue tişört, büyük Doc Marten botları 
ve uzun bir beyaz Fransız garson önlüğü giymiş olan garson kız bizi şöminenin 
yanındaki sakin bir köşedeki masamıza götürdü. Tamam, yalnızca votka vardı ama 
hiç değilse sahte bir Rus adıyla damıtılmış pisliklerden değildi.



    İlk siparişlerimiz geldiğinde pişmanlıkla, "Henry Naismith'in Monet'sini de keşke 
bir bilgisayar oyunu kadar kolayca bulabilsem" dedim.
    "Evet. Oyunlarda her zaman ipucu alabileceğin bir yardım bölümü vardır. Sanırım 
bu işte kendi başınasın."
    "Tam olarak kendi başıma değilim" dedim. "Bir-iki kaynağım var."
    Michael ağzındakini yutarken biraz yüzünü buruşturdu. "Benimle yemek yemeyi 
bunun için mi kabul ettin?" diye sordu.
    "Yalnızca kısmen."
    "Diğer kısmı nedir?" diye sordu, belli ki olta atıyordu.
    "İyi kaynaklardan hoşlanırım ve bunun yanında ilgi sohbetleri de severim." 
Denetimimi geri kazanmıştım, yeni yetme genç kız "yolculukta istenmeyenler" 
etiketli kutuya geri konmuştu.
    "Benim de hoşsohbet biri olduğumu düşündün, öyle mi?"
    "Öyle olman gerekir" dedim tatlı tatlı. "Sigortacısın ve şu an sigorta işleri baş ilgi 
alanım."
    Birkaç dakika sessizce yemek yedikten sonra Michael, "Bundan Chronicle'daki 
haberin ardında senin olduğunu çıkarabilir miyim?" diye sordu.
    Omzumu silktim. "Kazanı biraz karıştırmaktan hoşlanırım. Bu şekilde cüruflar 
yüzeye çıkar."
    Michael kuru bir sesle, "Kesinlikle bizim şirkette işleri karıştırdın" dedi.
    Alexis'ten alıntı yaparak, "İnsanların öğrenme hakkı var" dedim.
    Michael bardağını benimkine vurarak, "Şerefe" dedi. "İşte kârlı bir ilişki."
    Saflıkla, "Ah, yani Fortissimus, Mortensen ve Brannigan'a iş mi verecek?" diye 
sordum.
    Michael tekrar sırıttı. Bu kez dişlerinin takma olabilecek kadar bembeyaz ve çok 
düzgün olduğuna dikkat ettim. Ya da belki tıpkı profili gibi doğuştan 
mükemmeldiler. "Sanırım bu soruyu pas geçeceğim. Şans yardım ederse Henry 
Naismith'in Monet'sinin izini bulabileceğini kastetmiştim yalnızca."
    "Hazır bu konu açılmışken" dedim. "Bu öğleden sonra Henry'yle konuştum. 
Bilirkişinizin orada olduğunu söyledi." Michael kapana kıstırılmış gibi, "Doğru" dedi.
    "Henry adamınızın çok ilginç bir öneri götürdüğünü söylüyor. Çok gizliymiş. Peki 
bu senin de sır ortağı olduğun bir gizlilik olabilir mi?"
    Michael çatal ve bıçağını tabağına dikkatle koyarak dudaklarını peçeteyle sildi. 
Temkinli bir sesle, "Olabilir" dedi. "Ama bilseydim bile Chronicle'ın baş sayfasıyla 
doğrudan bir bağlantısı olan biriyle bunu tartışmak istemezdim."
    "Daha ileriye gitmeyeceğime söz versem bile mi?"
    "Bugünkü performanstan sonra sana inanacağımı nasıl bekleyebilirsin?" diye 
sordu.
    Gülümsedim. "Önemli bir fark var. Alexis'in yazısıyla güvercinlerin arasına kedi 
sokarak müşterimin çıkarlarına hizmet ediyordum. Müşterimin gizlilik hakkını ihlal 
etmedim ve Alexis'e bilinmeyen hiçbir şey anlatmadım. Alexis yalnızca parçalan 
biraraya getirdi. Ama Henry meslektaşının önerisine göre davranır ve ben de bunu 
basına sızdırırsam müşterimin işine büyük bir zarar vermiş olurum. İpotek paramı 
ödeyen insanlara bunu yapmam. Güven bana, Michael. Benzer bir şey olmayacak."



    Garsonun gelişi ona düşünmek için fırsat yarattı. Garson boş tabaklan kaldırdı ve 
Michael'ın minnet dolu gülümsemesiyle ödüllendirildi. "Yani kesinlikle ikimizin 
arasında mı kalacak?"
    "Yalnızca bilgilendirme" dedim.
    Garson neşeli bir gülümseme ve iki kocaman tabakla geri döndü. Tabağıma 
baktım, Watership Down'ın yarı nüfusuna yetecek kadar tavşan, kremalı sosa 
yatırılmış duruyordu. Hafifçe, "Nouvelle cuisine belli ki burayı pas geçmiş" dedim.
    Michael alaycı bir tavırla, "Biz Manchester'lilerin, yanında üç küçük havuç, iki 
mange'tout, bir küçük mısır ve sanat eseri gibi oyulmuş bir turpla çevrili ince bir 
dilim et için bir haftalık ücretimizin yarısını vermeyecek kadar tutumlu olduğumuzu 
düşünüyorum" dedi.
    Tatlı bir sesle, "Adamınızın önerisinin altında yatan bir Manchester tutumluluğu 
mu?" diye sordum.
    Michael, "Bunun bölgeyle bir ilgisi yok" dedi. "İşi almadan önce özel bir dikkat 
göstermek gerekiyor."
    "Yani müşterilerinize duvarlara sahte resimler asmalarını söylemenizin doğru 
olduğunu düşünüyorsun."
    Michael sözcükleri dikkatle seçerek, "Bu çok etkili bir güvenlik önlemi" dedi.
    "Adamınız da Henry'ye aynı şeyi söylemiş. Geri kalan resimlerin 
reprodüksiyonlarmı yaptırıp gerçeklerinin yerine asarsa, sigorta primini küçük bir 
Afrika ülkesinin gayrisafi milli hasılasına eşdeğer bir miktarda artırmamaya hazır 
olduğunuzu söylemiş."

    Michael, "Primler gerçekten de bu kadar yüksek" diye kabul etti. Hiç değilse 
bundan rahatsız olmuş görünecek kadar samimiydi.
    "Bugünlerde genel politika bu mu?"
    Sebzelerini kesmek, Michael'a gözlerime bakmamak için bahane verdi. "Birkaç 
müşterimiz güvenlik sorunları nedeniyle bu seçeneği tercih etti" dedi. "Gerçekten de 
anlamlı, Kate Bu sabah hiçbir güvenlik sisteminin kusursuz olmadığı konusunda 
anlaştık. Günde yirmi dört saat bir bekçi dikmek masraflar açısından ya da poliçe 
sahibi evinde böyle bir kişinin varlığını istemediği için pratik olmayacaksa, böylece 
çok yüksek primlerden kaçınabilir."
    "Ama bu yalnızca para sorunu değil ki" diye karşı çıktım. "Henry'nin dediği gibi. 
Henry bu resimleri biliyor. Hayatının büyük kısmını bu resimlerle geçirmiş. 
Gerçeğinden, sahtesinin veremeyeceği bir keyif alır insan."
    Michael, "Halk kesinlikle bunu anlamaz" dedi.
    "Belki şimdiye kadar anlamamıştır" diye kabul ettim. "Ama bildiğim kadarıyla 
sahte resimlerdeki sorun zamana karşı dayanıklı olmaması." Bu öğleden sonra bana 
sanat dersi verdiği için içimden Shelley'ye teşekkür ederek ikna edici konuşmama 
giriştim. "Van Meegeren'in sahte Vermeer'lerine bak. Bütün uzmanlar onların gerçek 
olduğuna inanıyordu. Ama şimdi bakınca benim gibi cahilleri bile aldatamazlar. 
Sahteyle hakikisi arasındaki fark, sahtenin eskimesi, gerçek resimlerinse eskimemesi. 
Gerçekler zamansızdır."
    Michael kaşlarını çattı. "Haklı olsan bile, ki bir an bile bunu düşünmüyorum, 
müşterilerimizin uzun süre geçmek zorunda kalmayacakları bir köprü bu."



    Bu kadar kolayca teslim olmayacaktım. "Öyle olsa bile halkı aldatmak yanlış değil 
mi sence? Ticaret Tanımları Yasası'nı ihlal etmiyor musunuz?" diye sordum.
    Michael kayıtsızlıkla, "Müşterilerimiz ihlal ediyor olabilir" dedi. "Biz etmiyoruz."
    Bu cüretkâr karşılık beni şaşırttı. "Bunu duyduğuma inanamıyorum" dedim. 
"Müşterilerinizin dolandırıcılık yaptığını ortaya çıkarmak için yılda yüz binlerce 
sterlinin harcandığı bir işte çalışıyorsun, gene de öbür müşterilerine dolandırıcılık 
yapmalarını rahatlıkla önerebiliyorsun."
    Michael, "Biz durumu böyle görmüyoruz" dedi. "Kaldı ki işe yarıyor. Kişisel olarak 
bildiğim iki olayda müşterilerimizden yalnızca sahte resimler çalındı. Yani böyle bir 
yöntemin seci). meşine değdi."
    Yanımızdaki şömineye rağmen ensemde bir ürperti hissettim. Suçlular dünyası 
hakkında hiçbir şey bilmeyen bir insan böyle bir şey söyleyebilirdi ancak. Hırsızın, 
Usta'nın şahaseri sandığı ama reprodüksiyon Rembrandt olduğu ortaya çıkan bir 
resimle yakalandığını düşünmek için fazla hayal gücüne ihtiyaç yoktu. Bir numaralı 
senaryoya göre, hırsız bağlantı kurduğu kişinin kendisini aldatmaya çalıştığını 
düşünür ve buna uygun önlemler alır. iki numaralı senaryoya göre, bağlantı kurulan 
kişi hırsızın kendisini aldatmaya çalıştığını düşünür ve buna uygun önlemler alır. 
Her iki durumda da birisi zarar görür. Bu da işin parlak yanına bakarsak böyledir. 
Michael gibi yasalara uygun davranan yurttaşlar layık olduklarını bulduklarını 
düşünür kuşkusuz ama haydutların bile boş zamanlarında hastane odalarını ya da 
mezarları ziyaret etmek istemeyen eşleri ve çocukları vardır.
    Sessizliğim belli ki Michael'a karşı yenildiğimi gösteriyordu, Michael uzanıp elimi 
tuttu. "Güven bana, Kate. Bu yöntemle herkes mutlu olacak" dedi.
    İskemlemi geri itip kapıya doğru panik içinde bakarmış gibi yaptım. "Ben 
gidiyorum" dedim. "Bir sigortacı 'güven bana' dediği anda başka bir ülkeye kaçma 
zamanı gelmiştir."
    Michael sırıttı. "Asla sana sigorta satmaya çalışmayacağıma söz veriyorum."
    "Tamam. Ama ben Mortensen ve Brannigan'ı kullanman için seni kandırmaya 
çalışmayacağıma söz vermiyorum."
    "Hazır konu açılmışken, nasıl özel detektif oldun?" diye sordu.
    Bunun konuyu değiştirme çabası mı, yoksa mesleki alandan özel alana geçmek için 
bilinçli bir tercih mi olduğuna karar veremedim. Her iki durumda da onun istediği 
yola girmekten memnundum. Ondan başka yararlı bilgiler alabileceğimi 
sanmıyordum ve bu yemeği tamamen iş yüzünden kabul etmediğimi hatırlamak için 
masanın karşısına bakmam yeterdi. Kahve Armagnac'a geçtiğimizde Michael hukuk 
fakültesini ikinci sınıfında bıraktığımı, Bill Mortensen'in yanında part-time 
çalışmanın hukuktan çok daha ilginç geldiğini öğrenmişti.
    Michael, "Peki bana en ilginç vakanı anlat" dedi.
    "Belki başka zaman" dedim. "Şimdi sıra sende. Sigorta işine nasıl girdin?"
    Biraz utanmış görünerek, "Aile işiydi" dedi.
    "Demek ki babanın izinden gitmişsin" dedim. Hayal kırıklığına uğramıştım. 
Nedenini tam olarak bilmiyordum. Belki de bu profile uygun bir korsanlık geçmişi 
olmasını beklemiştim.
    "En sonunda öyle oldu" dedi. "Üniversitede Arap dili okudum, sonra bir süre BBC 
Dünya Servisi'nde çalıştım. Ama parası azdı ve fazla gelecek yoktu. Babam satış 
işinin beni hiç ilgilendirmediğini görecek sağduyuya sahipti ama tahakkuk 



bölümünde çalışmam için beni ikna etti." Michael omuzlarını silkerek ellerini iki 
yana açtı. "Ne diyebilirim? Gerçekten hoşuma gidiyor."
    Hemen o anda Richard'la birlikte olmaktan hoşlanma nedenlerimden birini 
hatırladım. Richard ilginç bir yaşam sürer: Müzik gazetecisi, futbol meraklısı ve 
Pazar günleri futbol oyuncusu, part-time baba. Michael Haroun'la çıkarsam birçok 
değerli şey öğreneceğimden emindim. Ama en parlak konuşmacılar bile sigorta işini 
sonsuza dek ilginç kılamaz. Richard'ın yanında iki gün bile birbirinin aynı değildir. 
Michael'ın yanındaysa çeşitliliğin hayatın tadı tuzu olmayabileceğinden kuşku 
duyuyordum.
    Artık hayatımın geri kalanını bu adamla geçirmek istemediğime karar verdiğim 
için kendimi rahatlamış hissettim. Bu tanışmadan ihtiyacım olanı alabilirdim, hepsi 
bu kadar. On dört yaşında, bir profile âşık olduğum için hayatım başka bir yöne 
sapacak değildi.
    Bu rahatlatıcı düşünceyi aklımda tutarak onu kahve içmeye davet etmekte bir an 
bile tereddüt etmedim. Ona Richard'dan söz etmeyi unutmuş olmam o sırada bana 
hiç önemli gelmedi.
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Ben vardığımda Richard’ın otomobili ortalıkta yoktu. Buna memnun oldum mu 
olmadım mı bilmiyorum. Bir taraftan onun beni Michael Haroun'la görmesini 
istiyordum. Richard’ın ilişkimizin nereye gittiğini düşünmesi için yeşil gözlü canavar 
gerekecekse, bırak öyle olsun. Öte yandan istediğim en son şey, bir müşteri adayı bile 
olabilecek potansiyel bir kaynağın önünde kıskançlık krizlerine girmesiydi.
    Bahçe yolundan geçerken Micheal rahat bir tavırla, "Demek yalnız yaşıyorsun" 
dedi.
    "Evet ve hayır" cevabını verdim. "Yan kapıdaki adamla ilişkim var ama tam olarak 
birlikte yaşıyor değiliz." Kapının kilidini açtım, hırsız alarmını kapadım ve onu 
oturma odasından iki evi birbirine bağlayan limonluğa soktum. "Burası ortak bölge" 
dedim. "İkimiz de limonluğa açılan kapıyı kilitleme hakkını koruyoruz." Michael'a 
bütün bunları neden anlattığımı ben de tam bilmiyordum. Belki de hormonlarımda 
hâlâ deli gibi koşan bir parça şehvet vardı.
    Michael arkamdan oturma odasına girdi. "Kahve içer mi diye sordum. "Yoksa bir 
içkiyi mi tercih ederdin?" Michael esrarengiz bir biçimde gülümsedi. "Bu sana bağlı"
    "Ha, otomobil kullanacaksın" dedim. Genç, özgür ve bekar olsam bile gene de 
otomobil kullanacaktı diye hatırlattım kendime.
    Michael yüzünü asarak, "Öyleyse kahve olsa iyi olur" dedi.
    Richard'ın otomobilinin gürültüsünü duyduğumda kahve tanelerini öğütmeyi 
yeni bitirmiştim. Pencereden bakınca pespembe Volswagen Beetle'ın burnunun 
Michael'ın otomobiliyle benim Leo Germini turbo süper coupé'nin arasına girdiğini 
gördüm. Otomobilim, ilişkimizi nazik bir noktaya getirmiş olan olayın bir 
armağanıydı. Bir süredir Coupé'yi takip işine daha uygun bir şeyle değiştirmek 
istiyordum. Ama kullanması o kadar büyük bir zevkti ki, henüz elim satmaya 
varmamıştı.



    Oturma odasına döndüğümde Michael belli ki reddedilişini düşünmüyordu. 
Bilgisayar oyunları dergisine tekrar gömülmüştü. "Kahve birazdan olur" dedim.
    Michael dergiyi kapayarak gazeteliğe geri koydu. Ya çok iyi yetiştirilmişti ya da 
benim gibi takıntılı bir düzenliliği vardı. Richard benim anal dönemde kaldığımı 
söyler ama ben hiçbir şeye basmamak için ayak ucunda yürümek zorunda kalmayı 
hiç anlamıyorum. Bilgisayar oyunları sohbetine geri dönme fırsatı bulamadan 
limonluğun kapısının açıldığını duydum. Richard'ın sesi kapalı kapıdan bile 
duyulacak kadar yüksek perdedendi. "Brannigan, ben eve döndüm" diye seslendi.
    Birkaç saniye sonra elinde bir Çin yemeği paketiyle kapımda belirdi. Kapıyı 
kapadı, Michael'ı gördü ve sırıttı. "Merhaba" dedi sıcak bir gülümsemeyle. "Siz ikiniz 
hâlâ çalışıyor musunuz?"
    Tatlı bir sesle, "Saatler önce çalışmayı bitirdik" dedim. "Michael kahve içmek için 
geldi."
    Richard gözünün dibine kadar soktuğum imaya aldırmadan, "Tamam" dedi, 
"öyleyse size katılmama aldırmazsınız."
    Karşılık beklemeden Michael'ın karşısındaki kanepeye oturdu ve paketini açmaya 
başladı. Sehpanın üzerinden elini Michael'a uzatarak, "Bu arada, ben Richard 
Barclay" dedi "Brannigan'ın bizi tanıştırmasını beklerseniz, çok beklersiniz,"
    Michael, Richard'ın elini sıkarak, "Ben de Michael Haroun" dedi. "Tanıştığımıza 
memnun oldum." Evet sigortacı olarak doğmuş ve yetişmiş bir adam. Ancak 
emlakçılar bu kadar ikna edici bir yalan söyleyebilirdi.
    Richard ayağa fırlayıp kapıya yöneldi. "Üçümüz için kâse ve Çin çubuğu getireyim 
mi?" diye sordu. "Affedersin, Mike, yemeğime eşlik edilmesini beklemiyordum ama 
herhalde hepimize yetecek kadar vardır."
    "Biz yemeğimizi yeni bitirdik, Richard" dedim. "Sana mesaj bırakmıştım."
    Richard, "Evet, biliyorum" diye sırıttı. "Ama bir pirzolayı reddettiğini hiç 
görmedim, Brannigan."
    O çıkarken, "Özür dilerim" dedim.
    Michael göz kırptı. "Bu bana rekabet etmem için bir şans tanıyor" dedi.
    Henry Naismith'in Monet'sinden başka bir şeyle ilgilendiğini öğrenmek hoşuma 
gitmiş olsa bile, bir tür ödül olma fikrinden hoşlanmadım. "Bir rekabet olduğunu 
düşünmene neden olan nedir?" diye sordum tatlı bir sesle.
    Michael arkasına yaslanarak bacaklarını uzattı. "Senin detektif olduğunu 
sanıyordum, Kate, ikiniz kumrular kadar mutlu olsaydınız, şu anda otomobilimde ne 
hata yaptığımı düşünerek oturuyor olurdum."
    Cevap verme fırsatı bulamadan Richard geri döndü. Kendimi ele vermiş olmaktan 
rahatsız olarak, "Ben kahveleri getireyim" dedim. Geri döndüğümde Richard'la 
Michael birbirlerini iyice tanımışlardı. Bir de kadınlara kaltak derler.
    Richard ağzı shiu mai dolu olarak, "Peki, sigorta primlerini yüksek ve 
ödemelerinizi mümkün olduğu kadar düşük tutmak için türlü oyunlar 
oynamadığınız zamanlar neler yaparsın?" diye sordu.
    Ben yanına otururken Michael gülümsedi. "Bilgisayar oyunları oynarım. Kate gibi" 
dedi.
    Ben sessizce kahveleri koyup bıraktım oğlanlar kendi aralarında oynasınlar. 
Richard "Çok durgun bir yaşam biçimi" diyerek kâsesine kızarmış pirinç ve tavuklu 
hoi nam'a benzeyen bir şey koydu.



    Michael, "Ha, arada sırada da jimnastik salonuna giderim" dedi. Ona inanıyordum. 
Benimkine yaslanan kollarındaki sert kasları hissedebiliyordum.
    Richard onaylarmış gibi başını salladı. "Ben de öyle düşündüm" dedi. "Bana çok 
anlamsız geliyor, o metallerle uğraşmak yani. Formumu korumak için daha sosyal 
bir faaliyeti tercih ederim. Ama sigorta müdürü olunca sanırım birlikte oynayacağın 
birini bulmak kolay değildir" diye de ekledi. "Biraz vergi memuru olmak gibi bir 
şey."
    Michael sözcükleri yaya yaya, "Hiçbir zaman birlikte oynayacak insan bulmakta 
güçlük çekmedim" dedi. Buna inanmakta ben de güçlük çekmedim. "Formunu 
korumak için ne yaparsın, Richard? Squash mı? Gerçek tenis mi? Yoksa çılgın 
partileri mi tercih ediyorsun?"
    Richard'ın yemeği neredeyse boğazına kaçıyordu. İkimiz de Heimlich manevrasını 
yapmak için acele etmedik. Richard kendini toparlayarak yutkundu ve, "Futbol 
oynarım" dedi. "Yerel ligde. Her Pazar sabahı, havaya hiç aldırmam."
    Michael gülümsedi. O şiiri hatırlıyor musunuz? "Asurlular geldi, kurtlar gibi." 
Michael tatlı bir sesle, "Ben asla çamura bulanmam" dedi.
    İşler denetimden çıkmadan araya girdim. "İyi bir akşam geçirdin mi?"
    Richard başını salladı. "Academy'de Doğu Avrupa rock gruplarını dinlemeye 
gittim. İyi müzik yapıyorlar." Bana kusursuz gülümsemelerinden biriyle baktı. 
"Senin işler nasıl gidiyor?"
    Omzumu silktim. "Yavaş" dedim. "Michael sanat cephesiyle ilgili bazı bilgiler 
verdi, ben de Alexis'in göle birkaç tuğla atmasını sağladım. Bekleyip yüzeye ne 
çıkacağını göreceğiz."
    Richard, Michael'a göz atarak kuru bir sesle, "Hepimiz yüzeye neyin çıktığını 
biliyoruz" dedi.
    Michael bu kadarının yeterli olduğuna karar vermişti. Kahvesini bitirdikten sonra 
sehpanın üstüne koydu. "Artık gitsem iyi olacak" dedi. "Yarın yoğun bir gün."
    Her ikimiz de ayağa kalktık. "Seni geçireyim" dedim.
    Michael kapıdan çıkarken nazik bir sesle, "Tanıştığımıza memnun oldum Richard" 
dedi.
    Richard alaycı bir tavırla, "Duygularımız karşılıklı" dedi.
    Kapıda Michael'a yemek için teşekkür ettim. "Hoş bir değişiklikti" dedim.
    Michael, "Bunu anlayabiliyorum" dedi. "Belki bir ara tekrarlarız."
    Yalnızca bir an tereddüt ettim. "İyi olur" diye itiraf ettim.
    "Soruşturmanın nasıl geliştiğini bana bildir" dedi. "Bağlantıyı kesmeyelim." Öne 
eğilip dudaklarıyla yanağıma dokundu. Sıcak, temiz bir hayvan gibi kokuyordu, 
losyonunun belli belirsiz kokusunu alabiliyordum. Vücudum ürperirken ensemdeki 
tüyler diken diken oldu.
    Başımı çevirdim ve dudaklarına acele bir öpücük kondurdum. Fazla ileriye 
gitmeden geri çekildim. "Dikkatli kullan" dedim.
    Çevik adımlarla otomobiline gidişini seyrettim. Sonra derin bir soluk alarak içeriye 
girdim.
    
Michael gittikten sonra Richard Çin yemeğinden kalanları silip süpürürken yemek 
için seçtiğim arkadaş hakkında hiç yorum yapmadı. Ertesi akşam sinemaya gitmek 
isteyip istemediğimi sordu, hangi filme gidebileceğimizi konuştuk. Ben, 



Cornerhouse'da kimbilir kaçıncı kez oynayan Blade Runner: The Director's Cut'da 
ısrarlıydım. Richard anlayışlı bir tavırla, "Asla olmaz" dedi. "Cornerhouse'a gitmem. 
Sanat evlerine gitmek için fazla yaşlıyım. Modern Review’daki yazıları anlarmış gibi 
davranmaya çalışan züppelerle dolu orası. Dilbilim, Foucault ve dekonstrüksiyon 
konusunda ahkâm keserek kimseyi etkileyemezsin." Sustu, sonra gerçek nedene 
geçti. "Kaldı ki orada patlamış mısır ya da Häager-Dazs satmıyorlar. Bunlar olmadan 
ben geceye gece demem."
    Zarif bir biçimde ona boyun eğdim. Taviz vermemden memnun olan Richard, bir 
Amerikan West Coast dergisine komünizm sonrası rocker'lar hakkında bir yazı 
yazması gerektiğini ve yatmadan önce yazıp fakslamak istediğini açıkladı. Çin 
yemeğinden arta kalanları torbaya doldurarak beni şöyle bir kucakladı. Kulağıma, 
"Seni seviyorum, Brannigan" diye fısıldadı.
    Dean Friedman'ın "Aşk Yeterli Değildir" sözleri kafamın içinde dönüp dururken 
uyuyakalmışım. Ertesi sabah uyandığımda yatakta yalnızdım ve buna da çok 
şaşırmamıştım. Beklediğim bir şey olmamış gibi tuhaf bir gurur kırıklığı 
hissediyordum. Bunun Michael'la mı yoksa Richard'la mı ilgili olduğundan tam 
olarak emin değildim. Her iki durumda da zihnimin başka bir şeye bağımlı 
olmasından hoşlanmadım. Duşta uzun bir süre kaldım. New Age saçmalığına çok 
meraklı olan bir arkadaşım duşun aura'yı temizlediğini söyler. Öyle mi bilmiyorum 
ama duş her zaman kafamı toplamama yardımcı olur.
    Büro kapısından içeri girdiğimde hayatımı tekrar denetim akma aldığımı 
hissediyordum. Bunun işyerime evimden daha yakın bir park yeri bulma 
mucizesiyle ilgisi olabilirdi. Bu şehirde park etmek gün geçtikçe kötüleşiyor. Bizim 
büronun karşısındaki BBC binasındaki güvenlik elemanlarına binanın park yerine 
otomobilimi koymak için rüşvet vermenin bana neye mal olacağını ciddi biçimde 
merak ediyorum. Herhalde kazandığımdan daha fazlasına mal olur.
    Shelley telefonda olduğu için dosdoğru parlak krom cappuccino makinesinin 
yanına gittim. Speedy Gonzales'ten daha hızlı iş bitirdiğimiz için minnettar olan bir 
müşterimizin verdiği ikramiyeden sonra Kuzeybatı alet kralı ortağımın bize 
hediyesiydi bu makine. Nedense şimdiki müşterilerimizin hızlılığımı 
ödüllendireceğini sanmıyordum. Her iki olayda da ıslak çimentoya battığımı 
hissetmeye başlamıştım.
    Hazneye kahve koyma fırsatı bulamadan Shelley'nin "Bir dakika, şimdi içeri girdi" 
dediğini duydum.
    Dönüp Shelley'nin telefonu bana doğru salladığını gördüm. "Alexis" dedi.
    Büroma geçtim. "Kahve ister misin?" Kabul etmeliyim ki iyi bir denemeydi. 
Mortensen ve Brannigan'da kahve konusunda "istiyorsan kendin yap" politikası 
geçerlidir. Ama ara sıra Shelley bana acır.
    Sanırım fazla berbat görünmüyordum, çünkü Shelley telefonu bağladıktan sonra 
büroda ayak seslerini duymadım. İçimi çekip telefonu kaldırdım. "Günaydın" dedim.
    Tanıdık Liverpool aksanı, "Ne kadar da heyecanlısın" dedi. "Sana telefon 
açıyorum, cepheden haberler getiriyorum, sen de dişçisinden kötü haberler duymayı 
bekleyen bir kadının heyecanıyla beni karşılıyorsun."
    "Bu senin hatan. Bir kadınla capuccino'su arasına asla girilmez" diye 
homurdandım.



    Sigarasından bir nefes çektiğini ve kıkırdadığını duydum. "Bazılarımızın bu kadar 
geç saatte kahveye ihtiyacı yoktur. Bazılarımız çoktan yarım günlük işlerini 
bitirmişlerdir, K. B."
    "Kendini haklı çıkarmak sana hiç yakışmıyor" diye hırladım. "Bir nedenle mi 
aradın, yoksa gece yarısında başlayan bir iş sahibi olmanın akıllıca bir şey olduğunu 
duymak için mi?"
    Alexis neşeli bir sesle, "Ne kadar da zarifsin" dedi. "Sana hayati önem taşıyan bir 
bilgi vermek için arıyorum, aldığım teşekküre bak."
    Derin bir soluk aldım. "Teşekkür ederim, çok naziksin" hırlar gibi bir sesle. "Peki 
bu hayati bilgi neymiş bakalım?"
    "Karşılığında ne alacağım?"
    Bir an düşündüm. "Bir haftalığına deri ceketimi ödünç alabilirsin."
    "Koltuk altlan çok dar geliyor. Sorun nedir, K. B.? Vereceğin bir dedikodu yok mu? 
Sigortacı adamla neler yaptınız?"
    Chronicle'ın editörü sigara karşıtı lobiyi pasifleştirmeye karar verir de Alexis'i 
işten atarsa, Alexis asla açlıktan ölmez. Ertesi gün Blackpool iskelesine bir kulübe 
kurabilir. Adını değiştirmesi bile gerekmez. Çingene Alexis Lee bana çok uygun 
geliyor. Sert bir sesle, "Dün gece yemek yedik" dedim.
    "Sonra?"
    "Sonrası hiç. O Café'de yemek, kahve için bana geldi, Richard Çin yemeğiyle 
yanımızda oturdu, ikisi bir kemiği paylaşamayan köpekler gibi didişti, sonra adam 
evine gitti."
    "Tek başına mı?"
    "Elbette tek başına, beni ne sanıyorsun? Bir daha düşündüm de, buna sakın cevap 
verme. Güven bana, Alexis, sigortacıyla hiçbir şey olmayacak. Olursa ilk duyacak 
kişi sen olursun. Şimdi, bu saçmalığı kes de bana arama nedenini anlat."
    "Tamam. Dün yazdığım o soygunlarla ilgili yazıdan sonra tamtamlar çalmaya 
başladı belli ki."
    Haklı olmanın keyfinin insanın içini ısıtması kadar güzel bir şey olamaz. "Peki 
sokakta neler konuşuluyor?"
    "Sokağı bilmiyorum. Bugünlerde ziyaret edilen malikâneler üzerinde çalışıyorum. 
Lord James Ballantrae adlı bir asilzadeyle konuştum."
    "Kimmiş o?"
    "Unvanından tam olarak emin değilim çünkü henüz Barrett'a bakmadım ama bir 
tür İskoç baronu sanırım."
    "Yani viski ticareti mi yapıyor?"
    "Hayır, saf kız, adam bir baron ve İskoçyalı, gerçi konuştuğu zaman bunu asla 
anlayamazsın."
    "Peki o da mı soyulmuş?"
    "Evet ama arama nedeni bu değil. Öyle görünüyor ki hırsızlık olayından sonra 
soylu arkadaşlarıyla biraraya gelmiş ve başka hırsızlıklar olduğunu öğrenmiş. 
Böylece birbirlerini bilgilendirip diğer zengin orospu çocuklarının başına da aynı 
şeyin gelmesini önlemek için bir tür yarı resmi haberleşme ağı kurmuşlar. İçlerinden 
biri yazdığım yazıyı görmüş, adam beni bu konuda sohbet etmek için aradı. O ve 
çetesi için bir haber hazırlıyorum, hırsızları kandırmak için nasıl biraraya geldiklerini 



falan yazacağım. Kendilerine Nottingham grubu diyorlar." Alexis benim konuşmamı 
bekleyerek sustu.
    Yemi yuttum. Arkadaşlığımızın tekerleklerinin yağını azaltmamak için ödemem 
gereken küçük bir bedeldi bu "Devam et, anlatsana. Anlatmak için yanıp 
tutuştuğunu biliyorum. Neden Nottingham grubu?"
    "Nottingham Şerifi'nden esinlenerek. Amaçları, servetlerini bir takım seçkin 
yoksullara dağıtmak için çalmak isteyen Robin Hood'ları engellemek."
    "Güzel bir amaç" dedim. "Bana telefonunu verecek misin?" Alexis'in verdiği 
telefonu yazdım ve post-it'i telefonumun üzerine yapıştırdım. "Teşekkürler."
    "Bu kadar mı? 'Sana borçlu kaldım' falan yok mu?" Kimse Alexis'i utangaçlıkla 
suçlayamaz. "Yok. Dün geceyle ilgili bilginin karşılığını ödüyorsun."
    "Tamam. Öğle yemeğinde boş musun?"
    "Nedense bundan kuşkuluyum. Bu gece olur mu? Richard'la ben sinemaya 
gideceğiz? Siz de bize katılır mısınız?"
    "Kusura bakma, Cornerhouse'da Blade Runner'a bilet aldık."
    Tipik bir hareket. "Foucault'nu unutma" dedim.
    Kahve makinesinin yanına gitmek üzere iskemlemden kalkmak üzereydim ki 
telefon tekrar çaldı. Homurdanma isteğimi bastırarak telefonu kaldırdım ve sesimi 
biraz yumuşatmaya çalıştım. "Günaydın, ben Kate Brannigan."
    "Ben Trevor Kerr."
    Keşke sesimi yumuşatmaya zahmet etmeseydim. "Merhaba, Bay Kerr. Yeni bir 
haber var mı?"
    "Aynı şeyi ben de size sorabilirim çünkü bu işi araştırmanız için size parayı ben 
ödüyorum" diye homurdandı. "Laboratuvardaki elemanlarımın yapmalarını 
istediğim analizde aynı sonuçları bulduklarını bildirmek için aradım sizi."
    Gerektiği yerde takdir etmesini bilmeyen bir adam, bizim Bay Kerr. İçimi çekerek, 
"Ne buldular?" diye sordum.
    "Korkunç bir şey. Test ettikleri örneklerin yansı KerrSter değil."
    Birden endişeye kapılarak, "Siyanür mü?" diye sordum.
    "Hayır, böyle bir şey değil. Hiçbir şeyi temizlemeyen bir kimyasal madde karışımı. 
Üstelik hiçbir şeyi temizlemekle kalmıyor, bazı yüzeyleri de mahvediyor. Yer 
karoları ve tezgâhlar gibi yüzeyleri. Orospu çocukları!"
    "Bunlar sıradan maddeler mi?"
    "Kostik sodayı hiç duydunuz mu? Son derece sıradandır."
    "Sıradan olduğu kadar da ucuz mu?" diye sordum.
    "Size söyleyeyim, KerrSter'e koyduğumuzdan çok daha ucuz. Peki bu konuda ne 
yapacaksınız?" diye sordu hırçın bir sesle.
    Onu duymazdan gelerek, "Sahte ürün demek ki" dedim. Ya işinizi mahvetmeye 
çalışıyorlar ya da yalnızca çabuk para kazanma peşindeler."
    Trevor alaycı bir sesle, "Bu kadarını ben de çıkarabiliyorum" dedi. "Elimde hâlâ bir 
şirket varken bu herifleri bulmanızı istiyorum sizden. Ne dediğimi duyuyor 
musunuz, Bayan Brannigan? Bu orospu çocuklarını bulun, yoksa size ödeyecek beş 
kuruş param kalmayacak."
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Bazen bizi tutmadan önce müşterilerin tuvalete nasıl gidebildiklerini merak 
ediyorum. Trevor Kerr, bir kez sizi tutunca gece çöp sepetlerini boşaltmak da dahil 
her şeyden sorumlu olduğunuzu düşünen tiplerdendi kesinlikle. Stockport'lu 
meyhaneci Joey Morton'ın ölümünü soruşturan detektiflere giderek Kerrchem'in 
ürünlerine sabotaj yapan kişiyi lastik hortumlarla dövmeleri gerektiğini söylemem 
konusunda ısrarlıydı. Bu arada, bütün görüşmeler teybe alındığı için böyle bir şeyin 
olmayacağını söyleyen politikacılara ve üst düzey polislere sakın inanmayın. Polis 
arabalarında ya da vanlarda kasetçalar yok ve bir devriye arabasının merkeze 
gelmesinin üç saat sürdüğü vakalar duymuştum.
    Aşırı mesai yapan ve aşırı stres altında olan bir polis memuruna işini nasıl 
yapacağını söyleme fikrinden hoşlanmamıştım. Ortalama bir polisin bir karı-koca 
kavgasında aracı olmaktan daha çok nefret ettiği bir şey varsa, o da bir özel 
detektifin kendisine ukalalık yapmasıdır. Kerr soruşturmanın başında kimin 
olduğunu söyleyince daha da az memnun oldum. Detektif Cliff Jackson'la ben eski 
düşmanlardık. Aldığım işlerden biri ilk kez cinayetle sonuçlandığı zaman Jackson 
müthiş bir şov demişti. Gerçek katil büyük ölçüde Mortensen ve Brannigan'ın 
çabalarıyla parmaklıkların ardına konmadan önce iki yanlış kişiyi tutuklayarak pek 
de iyi bir performans sergilediği asla söylenemezdi. İnsan onun minnet duyacağını 
sanır, değil mi? Bunu bir kez daha düşünün.
    Stockport'daki karakola gittim. İlk kez trafik sıkışıklığına sevinecekken, Stockport 
Yolu'nda tek bir kırmızı ışığa yakalanmadan yol aldım. Karakola vardığımda şansım 
hâlâ yemekten dönmemişti. Jackson oradaydı. Jackson çok meşgulmüş gibi 
davranırken bekleme salonunu arşınlamama gerek bile kalmadı.
    Bürosuna girdiğimde Jackson ayağa kalkmadı. Fazla değişmemişti: Hâlâ sırım gibi, 
saçları hâlâ siyah ve kısa kesilmiş, gözleri hâlâ koyu renk camlı gözlüğünün ardına 
saklı. Giyim zevki de fazla gelişmemişti. Yeşil çizgili beyaz bir gömlek giymiş, 
kollarını dirseklerine kadar kıvırmıştı. Kravatı parlak polyesterden, gömleğin 
yanında bas bas bağıran bir yeşildi. "Sizi tekrar görmeyi hiç beklemiyordum" diye 
karşıladı beni.
    "Sizi görmek de çok güzel, Detektif dedim tatlı bir sesle. "Ama bunlarla zaman 
yitirmesek iyi olacak. Sizinle Joey Morton’ın ölümü hakkında konuşmak 
istiyordum."
    "Anlıyorum" dedi. "Peki o halde, konuşun."
    Ona bilmek istediği her şeyi anlattım. "Görüyorsunuz ya" diye bitirdim 
konuşmamı, "biri Kerrchem'le ilgili bir iş çeviriyor, Joey Morton da bunun kurbanı 
olmuş."
    Jackson burnunu tanıdık bir hareketle ovuşturdu. Kapıdan içeriye girdiğim andan 
itibaren çattığı kaşları gene de düzelmedi. "Çok ilginç, Bayan Brannigan" dedi. 
"Söylediklerinizden kendi araştırmanızı bu biçimde yapmayı planladığınızı 
çıkarabilir miyim?"
    "Bunun için para alıyorum" dedim.
    Jackson tumturaklı bir havayla, "Bu olası bir cinayet soruşturması" dedi. 
"Burnunuzu sokmanıza hiç gerek yok."
    "Detektif, unutmuşsunuzdur diye hatırlatıyorum, size gelen benim. Yardımcı 
olmaya çalışıyorum" dedim. Dişlerimi sıkmamak için kendimi zorlamam gerekti.



    "'Yardım'ınız dikkate alınmıştır" dedi Jackson. "Artık bu bizim işimiz. Bu 
soruşturmaya geçen sefer yaptığınız gibi müdahale ederseniz sizi tutuklamakta hiç 
tereddüt etmem. Bu yeterince açık mı?"
    Ayağa kalktım. Boyumun fazla yıldırıcı olmadığını biliyordum ama gene de 
kendimi daha iyi hissettim. "Ben kendi işimi yapacağım, Detektif. İşimi bitirdiğim 
zaman katili nerede bulabileceğinizi size söylerim."
    Kapıyı arkamdan küt diye çarpmaya çalıştım ama ne yazık ki hidrolik bir kapıydı. 
Tatmin edici bir ses duymak yerine bileğimin burkulmasıyla kaldım. Otomobilime 
bindiğimde hâlâ öfkeliydim, bu yüzden bir taşla iki kuş öldürmeye karar verdim. 
Thai boksu yaptığım salonda hem öfkemi dindirebilir, hem de şansım yaver giderse 
biraz bilgi edinebilirdim.
    Orayı seviyorum. Çok lüks bir yer değil, yani orada müşterilerle karşılaşma şansım 
fazla yok. Boks salonu dışında bir ağırlık odası ve temel aletler de var. Tek kusuru 
yoğun saatlerde yeterli duşunun olmaması. Açık dolapların sayısına bakılırsa bugün 
duş sorunu olmayacaktı. Soyunma odasından çıkarak jimnastik salonunda 
arkadaşım Dennis O'Brien'ı bir yönetmen koltuğuna eşofmanıyla oturmuş buldum. 
Chronicle okuyordu; mobil telefonu, sigarası ve çay fincanı ayağının dibine 
konulmuştu. Dennis eskiden sıkı bir hırsızdı; yeni zenginlerin banliyödeki evlerini 
talan eden cinsten. Ama büyük bir işte, kendisine yardım etmesi için yanında 
getirdiği bir delikanlı, kaçarlarken kasayı Dennis'in ayağına düşürmeyi başarınca her 
şey sona ermişti. Delikanlı Dennis'i kırık bilekle bahçede yatarken bırakıp kaçmıştı. 
Polisler geldiğinde Dennis yarım mil sürünebilmişti. Üç yıl sonra hapisten çıktığında 
tekrar çocuklarından ayrılmasına neden olacak hiçbir şey yapmayacağına yemin 
etmişti. Bildiğim kadarıyla sözüne de bir istisna dışında sadık kaldı. Onu orada terk 
eden delikanlı hâlâ topallayarak yürüyor.
    Beni Thai boksuna başlatan Dennis'ti. Bütün kadınların savunma becerilerine sahip 
olması gerektiğine inanır. Yalnızca , çekiciliğimle hızlı dönme yeteneğimden başka 
bir şeye güvenmediğimi keşfettiği zaman beni jimnastik salonuna getirdi. Kızı son üç 
yıldır ulusal şampiyonada finalist olmuştu. Dennis kızının beni düzenli olarak 
pataklamasına izin verir, sırf daha ciddi bir hasar verebilecek başkalarının da 
olduğunu hatırlatmak için. Sanki son yıllarda yaşadığım tehlikelerden sonra bunun 
hatırlatılmasına ihtiyacım varmış gibi.
    Şimdi hırsızlıktan emekli olmuş ve "bir parça ondan, bir parça bundan" işler yapan 
Dennis salonu işyeri merkezi gibi kullanıyordu. Yönetimin buna aldırdığını 
sanmıyorum. Bölgedeki herkes Dennis'in uyuşturucu konusundaki olumsuz 
düşüncelerini bilir, dolayısıyla onun varlığı salonu uyuşturucu tacizinden uzakta 
tutar. Ayrıca ring dışında hiç kavga olmaz. Güney Manchester'de Bela Dennis olarak 
tanınması boşuna değildir.
    Odanın karşı köşesinde kum torbalarıyla çalışan birkaç siyah çocuğu inceledim. 
Bizi duyamayacak kadar uzaktaydılar. Gazetesinin üzerinden gülümseyerek, "Böyle 
devam edersen sırtın Richard’ın otomobiline benzeyecek" dedim.
    Dennis, "Sonunda atışabileceğim biri geldi" diyerek ayağa fırladı. "Nasıl gidiyor 
çocuğum?"
    Isınma egzersizlerine başlamak için eğilerek, "Tırnaklarımla kazarak" cevabını 
verdim. "Senden ne haber?" Hareketlerimi taklit eden Dennis'e baktım.
    Dennis'in suratı asıktı. "Sana doğruyu söyleyeceğim, Kate, başım dertte" dedi.



    "Anlatmak ister misin?"
    "Sana bir süre önce anlattığım o küçük işi hatırlıyor musun? Suç önleme planımı."
    Nasıl unutabilirdim? Dennis'in en son vurgununda haydutlardan büyük 
miktarlarda para almak vardı. Onları bir kamyon dolusu çalıntı mal almaya ikna 
etmişti. Dennis adamlar örnek gösterecek (Strangeways'deki toptancılardan alınmış 
ya da aşırılmış örnekler) ve ertesi gün bir benzin istasyonunda değiştokuşu 
ayarlayacaktı. Ama müşteriler kamyonun anahtarlar karşılığında parayı verir 
vermez Dennis'in otomobili hemen uzaklaşacak ve adamlar verdiği anahtarların 
kamyon parkındaki tek bir kamyonun kapısını bile açmadığını fark edeceklerdi Suç 
önleme mi? Peki, Dennis onların paralarını alırsa, kimsenin onlara bir şey satmak için 
hırsızlık yapmasına gerek kalmayacaktı, değil mi?
    Kalkıp oturmalarım arasında, "Biri seni yakaladı mı?" diye sordum.
    Dennis üzüntülü bir sesle, "Bundan da kötü" dedi. "Altmış bir'deki Anderson 
Benzin İstasyonu'nda bir görüşme ayarladım. Bir kamyon dolusu Levi's karşılığında 
on bin papel. Her şey bir Pazar sabahı kadar tatlı gidecekti. Birden United-City 
maçında görebileceğimden daha fazla sayıda polis belirdi, denetimden daha fazla 
yaygara koptu. Hemen koşup kadınlar tuvaletine saklandım. Orada iki saat kaldım. 
Tam dışarı çıkmıştım ki polislerin Audi'mi bir çekme aracına bağladıklarını gördüm. 
Gözlerime inanamadım." Dennis çömelip kalkarken bir yandan da homurdanıyordu.
    Önüme bir vücut zırhı bağlarken, "Biri seni ele mi vermiş?" diye sordum.
    "Benimle dalga mı geçiyorsun? Her zamanki polis işi. Uyuşturucu Birimi. Büyük 
bir toz işinin olacağını düşünüyorlardı. Birinin çok miktarda nakit para verdiğini 
görmüşler ve yanlış sonuca varmışlardı."
    İpleri ayırıp ringe tırmanırken, "Peki sonra neler oldu? " diye sordum.
    Dennis arkamdan ringe çıktı ve birbirimizi dikkatle eve başladık. "Müşterimi 
yakaladılar ve onu uyuşturucu satmakla suçladılar" dedi. "Adam bırak toz işi 
yapmayı poker oynayamaz. Her neyse, pislikten kurtulmayı o kadar çok istiyordu ki 
öttükçe öttü. Ertesi sabah evime geldiler. Karım dehşete düştü."
    "Seni suçluyorlar mı?" diye sordum Dennis'in dizine hızlı bir tekme savururken.
    Dennis yana kaçıp döndü ve sağ kalçama bir darbe indirdi "Suçlamak zorundalar, 
öyle değil mi? Yoksa büyük işten eli bos dönerler. Hırsızlık ve dolandırıcılık."
    Hiçbir şey söylemedim. Söylemem de gerekmiyordu. Altı yıldır yasalar açısından 
Dennis temiz olabilirdi ama siciline bakılırsa hapisle karşı karşıyaydı. Sola kaçıp sağ 
ayağımı hızlı bir kavisle Dennis'in kaburgasına indirdim.
    Dennis iplere çarparken, "Güzel vuruştu, Kate" dedi.
    "Biraz şansla, iş mahkemeye intikal ettiğinde, müşterilerin tanık oldukları taktirde 
kötü bir şöhrete kavuşacaklarına karar verebilirler" dedim. Fazla bir teselli değildi 
ama ancak bu kadarı aklıma geliyordu.
    Dennis esrarengiz bir biçimde, "Bırak ünlerini, sağlıkları için iyi olmaz" dedi. "Her 
neyse, kenara biraz bir şeyler koymuştum. Hapse girersem diye sigorta parası. Ben 
uzaktayken Debbie'yle çocuklar zorluk çekmesin diye."
    Ne tür bir sigorta olduğunu sormadım. Sormamam gerektiğini biliyordum. Bir 
süre sessizce çalıştık. Önümüzdeki birkaç yıl için Dennis'i ancak bir ziyaret izniyle 
görme düşüncesi beni alt üst etmişti ama ona yardım etmek için yapabileceğim hiçbir 
Şey yoktu ve o da bunu iyi biliyordu. Sanıldığından daha çok ortak noktamız 
olmasına rağmen birbirimizin hayatında kaçınmaya özen gösterdiğimiz alanlar da 



vardır. Çoğunlukla ikimiz de kendimize saklarsak rahatsızlık duymayacağımız 
bilgilerle ilgilidir bunlar. Ben ona tanıdığı insanları polise teslim edeceğimi 
söylemem, o da bana polislere bildirmek zorunda olduğum şeyleri anlatmaz.
    On beş dakika ringte birbirimizi kolladıktan sonra ikimiz de ter içinde kalmıştık. 
Bir an konsantrasyonumu kaybettin, bu da işin sonu oldu. Sonra bir baktım ki sırt 
üstü tavan yaptıklarına bakıyorum.
    Dennis, "Dikkatsizsin" dedi.
    Ayağa kalkınca onu iplere yaslanmış buldum. Bir tekmede onu aşağıya 
atabilirdim. Belki de atamazdım. Daha önce kaya sertliğindeki bu diyaframa tekme 
atmıştım. "Kafamda çok şey var" dedim.
    "Yardımcı olabileceğim bir şey var mı?" diye sordu. Tipik Dennis. Kendi başı ne 
kadar dertte olursa olsun gene de babacan rolünü oynamakta kararlıdır.
    "Belki" diyerek iplerin arasından çıkıp raftaki havluların yanına gittim.
    Dennis de arkamdan geldi, bir sıraya oturarak konuştuk. Ona Kerrchem olayını 
kısaca anlattım. "Sahte temizlik sıvısı yapan kimse tanıyor musun?" diye sordum.
    Dennis başını iki yana salladı. "Bu kadar aptal olabilecek kimseyi tanımıyorum" 
dedi hor görerek. "Fazla kârı yok, değil mi? Ayrıca zor. Köşe başında satamazsın, 
öyle değil mi? Liverpool'lu bir ekip birkaç yıl önce sahte çamaşır deterjanı yapmaya 
çalıştı. Bir kimya şirketine baskın düzenleyip vanlarından birini çaldılar. Vanın arka 
kısmında kimyasal madde varilleri vardı, adamlar bunları boşa harcamamaya karar 
verip bazı kutuların üzerine etiket yapıştırdılar ve piyasaya sürdüler. Pis iş. Elle 
yıkamaya çalışırsan parmaklarının üzerindeki deriyi soyuyor. Emin ol, geriye 'zor' 
lekeler falan kalmıyordu. Çünkü geriye fazla giysi de kalmıyordu."
    "Yani tanıdık bir yüz olduğunu sanmıyorsun."
    Dennis başını iki yana salladı. "Dediğim gibi, çok daha kârlı ve çok daha az riskli 
alanlar varken bu işe girmek için aptal olmak gerekir. Bu olayda sanırım içerden biri 
var. Bir öç alma işi olabilir."
    "Eski bir çalışan mı? Bir rakip mi?" Onun dünyasından çok uzakta olsa da 
Dennis'in düşünceleri her zaman değerlidir.
    Dennis omzunu silkti. "Şirket uzmanı sensin. Bugünlerde piyasa durgun, değil mi? 
Biraz zorluk çektiklerini duydum ama insanları öldürmek biraz aşırıya kaçmak olur."
    "Demek ki eski bir çalışan olabilir."
    "Ben paramı bu seçeneğe yatırırdım. Mantıklı görünüyor, öfke duyuyorsun, hırsını 
alamamışsın. O zımbırtıyı vermiş olabilirler... ne diyorlardı? İşten attıkları zaman 
şirket sırlarını rakiplere satmamak için bir kâğıt imzalatırlar ya."
    "Altın kelepçe" dedim. Canım sıkılmıştı. Trevor Kerr'e sormam gereken ilk yarım 
düzine sorulardan biri bu olmalıydı."
    "Evet, tamam, kimse kelepçelenmekten hoşlanmaz, ister altın, ister metal olsun" 
dedi Dennis samimiyetle. "Ben olsaydım kendimi berbat hissederdim. Özellikle de 
uzmanlıkları Marks and Spencer'ın hazır yemeklerinden daha çabuk bayatlayan 
araştırmacılardan biriysem."
    Kolumu kaslı omzuna dolayıp onu kucakladım. "Gerçek bir dostsun, Dennis."
    "Bir şey yapmadım ki" dedi. "Nedir bu, ilham mı geldi?"
    "Evet. Bir şey daha, uluslararası bir sanat hırsızları çetesini tanıyor olamazsın değil 
mi?"
    Dennis ilgilenmiş bir tonda, "Sanat hırsızları mı?" diye sordu.



    "Ülkenin her yerinde çalışıyor, ziyarete açık malikânelere giriyorlar. Tek bir sanat 
eseri alıp en yakın kapı ya da pencereden kaçıyorlar. Çekiç yok, hiçbir ince alet yok. 
Hemen girip çıkıyorlar. Belli ki' çok profesyoneller. Tanıdığın biri gibi geliyor mu?"
    Dennis suratını astı. "Bu ortamdan uzaklaşalı çok oldu" dedi ayağa kalkarak. 
"Duşa gidiyorum. Döndüğümde hâlâ burada olacak mısın?"
    Saatime baktım. "Hayır, acele etmem gerek." Bugün ne olursa olsun Richard'ı 
sinemanın önünde bekler bırakamazdım Dennis duşa doğru giderken, "Görüşürüz, 
çocuk" dedi. "Tamam. Ha, Dennis..."
    Dennis başını arkaya çevirdi, soyunma odasının kapısı yarı aralıktı.
    "Yapabileceğim bir şey varsa..."
    Dennis'in gülümsemesi işleri kadar çarpıktı. "Sana söylerim" dedi.
    Otomobilime binince telefona sarıldım. Ejderhalar Kraliçesi Sheila, Trevor Kerr'in 
bir toplantıda olduğunu söylemeye çalıştı ama büründüğüm devlet memuru kişiliği 
karşısında yenik düştü. İyi öğretmenlerim olmuştu; altı ay boyunca boş 
zamanlarımın büyük kısmını konut kredisi çıkarmaya çalışarak geçirmiştim.
    Adam "Trevor Kerr" diye hırladı.
    "Ben Kate Brannigan. Polisle konuştum, sahte KerrSter'la ilgili anlattıklarımla çok 
ilgilendiler" dedim. "Bu açıdan soruşturma yapacaklarını söylediler."
    "Beni bunu söylemek için mi bir üretim toplantısından çıkardınız" dedi.
    Yumuşak bir sesle, "Bu kadar değil" dedim. Sesimi yumuşatmak çaba 
gerektirmişti. Adam bu biçimde davranmaya devam ederse sanırım Trevor Kerr'in 
faturasında yüzde beşlik huysuzluk artırımı olacaktı.
    "Peki ne var?"
    "İşten insan attığınızı söylemiştiniz" dedim.
    "Ne olmuş?"
    "İşten çıkarılan insanlarla bir altın kelepçe anlaşması yapıp yapmadığınızı merak 
etmiştim."
    Bir anlık bir sessizlik oldu. Trevor homurdanarak, "Birkaç kişi olmalı" diye itiraf 
etti. "Araştırma bölümünde ya da kilit denetim işlerinde çalışanlar için standart bir 
uygulamadır."
    "Bir listesini almam gerek."
    "Alırsınız" dedi.
    "Büroma fakslayın" cevabını verdim. "Numaram kartvizitte yazılı." Bağlantıyı 
kestim. Cep telefonlarının en harika yanı da bu. O kadar çok kara delik var ki, kimse 
sizi telefonu yüzüne kapatmakla suçlamaya kalkışamaz.
    Not defterimi çıkardım ve Alexis'in bana verdiği numarayı çevirdim. Telefona 
cevap veren kişi Lord James Ballantrae olamazdı. Şanssız bir kaza geçirmemişse 
olamazdı. "Lord Ballantrae ile konuşmak istiyorum" dedim.
    "Ben eşiyim" dedi kadın. "Kim arıyordu?"
    "Adım Kate Brannigan. Manchester'de özel detektifim. Lord Ballantrae'nin son 
zamanlarda hırsızlığa maruz kalmış malikâne sahipleri grubunun koordinatörü 
olduğunu biliyorum. Müşterilerimden birinin bir Monet'si çalındı, Lord 
Ballantrae'nin bu konuyu konuşmak için bana zaman ayırıp ayıramayacağını 
öğrenmek istemiştim."



    "Eminim bundan mutluluk duyar. Bir dakika bekler misiniz, ajandasına bakayım." 
Pahalı bir dakika boyunca bekledim. Kadın telefona geri geldi. "Yarın on uygun olur 
mu?" diye sordu.
    "Olur" dedim.
    "Şimdi, eğer. Manchester'den geliyorsanız en kolay yol M6'ya girmek, sonra 
Carlisle'da A7'ye geçmek, sonra Kelso'dan A698'e girmek. Kelso'yu altı mil kadar 
geçtikten sonra sol tarafta üstlerinde ananaslar olan birkaç taş direk göreceksiniz. 
Görmemenize imkân yok. İşte bizim ev orası. Dumdivie Şatosu. Tarifi anlayabildiniz 
mi?"
    "Evet, teşekkür ederim" dedim. Çok iyi anlamıştım tabii. Rahat rahat üç-dört saat 
direksiyon sallayacaktım.
    Lady Ballantrae, "Öyleyse yarın görüşürüz" dedi. Sesi hayli neşeli çıkıyordu. Hiç 
değilse birimizin neşeli olduğunu bilmek iyiydi.
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Saat altıya on kala, saatin sesi fare peynire giderken çarpan elektrik gibi rüyalarımı 
böldüğünde Richard kıpırdamadı bile. Yalnızca on dakika önce uykuya dalmış gibi 
hissederek el yordamıyla duşa gittim. Bu işe başlamadan önce saatin bir günde iki 
kez altıya geldiğini bilmiyordum bile. Richard hâlâ bilmez. En son Steven Spielberg 
filmi, Bosna'yı besleyecek kadar patlamış mısır ve Starvin' Marvin'in otantik 
Amerikan kafesinde burger ve biradan sonra kulübe gitmeyi önermesinin nedeni de 
bu sanırım. Birlikte eğleniyorduk ve gecenin buruk bir biçimde sona ermesini 
istemiyordum, bu yüzden saat birde kalkacağımız koşuluyla kabul ettim. Saat ikide 
hâlâ dans ettiğimizi söylemeye gerek bile yok.
    On dakika duşun altında kalmak bile vücudumla beynimi üç saatten daha uzun 
uyuduğuma inandıramadı. Bazen hukuk fakültesini ikinci yılda bırakmamış 
olsaydım keşke diyorum, böylece dokuzdan beşe kadar çalışan bir savcı olabilirdim. 
Giyinirken kahve makinesini çalıştırdım. Bir İskoç baronu için, dört saat otomobil 
kullandıktan sonra berbat görünmeyecek ne giyebilirim? Lacivert tayt, krem rengi 
pamuklu jile ve Alexis'ten miras kalan asker tarzı mavi yün cekette karar kıldım. Ona 
mağazada kalçalarını büyük gösterdiğini söylemiştim ama beni dinler miydi ki?
    Üçüncü kahve fincanından sonra önemli bir yığılmaya , olmadan direksiyon 
kullanabileceğimi hissettim. İlk defa Fast Lanes Yolu'nda otomobil sürmek keyifliydi. 
Ne cog'mle trafik ışığı grand prix'sine girmek isteyen genç yarışçı ne şerit üstüne 
şerit değiştiren pipolu ve basık tepeli şapkalı Ular, ne cep telefonlarını savaş ganimeti 
gibi sallayan maço vardı. Yalnızca önümde uzanan açık yol ve Deacon Rlue'nun hit 
parçaları. İskoçya'ya gittiğim için oranın müziğini dinlemem iyi olur diye 
düşünmüştüm. Carlisle'da otoyoldan ayrıldıktan sonra saat henüz sekizi yeni 
geçiyordu. Gördüğüm ilk köhne lokantada kahvaltı etmeye kendi kendime söz 
verdim Ama İskoçya sınırındaki yolların nasıl olduğunu unutmuştum. Bir saat 
boyunca hiçbir yer bulamadım, sonra Hawick'i gördüm. Kahve olduğunu iddia 
ettikleri bir karton sütlü sanayi sıvısıyla bir fırından aldığım beykın ve yumurtalı 
sandviçi yedim.



    Saat ona çeyrek kala direkleri gördüm. Lady Ballantrae ananas dediği zaman 
küçük taş oymalar olduğunu düşünmüştüm. Önümde, üstünde telefon kulübeleri 
büyüklüğünde oyma canavarlar bulunan iki kısa direk vardı. Onları asla 
kaçıramayacağımı söylerken Lady haklıydı. Evimden daha uzun iki çalı çit 
arasındaki dar bir koridora girdim. Yol yumuşak bir kavisle kıvrılıyordu. Birden 
ağaçlar bitti ve Lord Ballantrae'nin evinin bulunduğu yeşillik bir alana çıktım. "Ev" 
derken sözcüğü geniş anlamıyla kullanıyorum. Geniş bir araziye yayılmış binanın bir 
tarafında sivri çatısı olan büyük bir kare taş kule vardı. Kuleden uzanan ana ev, aynı 
gri taştan yapılmıştı. Asıl biçimi dikdörtgendi ama o kadar çok mazgal, payanda ve 
çıkıntıyla doluydu ki başta bunu anlamak zor oldu. Bütün bina, mimarisine aykırı 
düşen, yeşil çatılı, beyaz bir taraçayla çevriliydi. Ballantrae'nin atalarından birinde ya 
büyük bir mizah duygusu vardı ya da birkaç tahtası eksikti.
    Bir Range Rover'la lüks bir BMW'nin arasına park ettim. Manchester'de BMW'ye 
"Break My Windows-Pencerelerimi Kır" derler. Belli ki Henry gibi Lord Ballantrae de 
ziyaretçi park yerlerini evden epey uzakta tutmuştu. Otomobilden inerken bir 
izleyicim olduğunu gördüm. Birkaç basamaklık meyvenin üstünde uzun boylu bir 
adam bana bakıyordu, ellerini neşe karşı siper yapmıştı. Ona doğru yürürken deri 
yamak olan tüvit ceket, hardal rengi pantolon ve ekose gömleğini fark ettim. 
Ceketine uygun tüvit bir şapka bile takmıştı. Yanın yaklaşır yaklaşmaz, "Bayan 
Brannigan, değil mi?" dedi.
    "Evet. Siz de Lord Ballantrae misiniz?"
    Adam elini indirdi, eğleniyor gibi bir hali vardı. "Hayır bayan, ben beyefendinin 
malikâne müdürü Barry Adamson. Buradan buyurun, beyefendi sizi bekliyor."
    İri yarı Adamson'ın arkasından rahat bir mutfağa girdim, Çam tezgâh üzerindeki 
mikrodalga fırın ve robota bakılırsa burası şatonun tarihsel turuna dahil değildi. 
Mutfağın ardından dar bir geçide, oradan da muhteşem bir salona girdik. Silahlar 
hakkında fazla bilgim yok ama odadaki askeri donanımın miktarına bakarak Bonnie 
Prens Charlie'nin gizli sığınağına girdiğimi düşünebilirdim. Adamson ağır meşe bir 
kapıyı açarak, "Buradan buyurun" dedi. Onun arkasından kemerli bir kapıdan 
geçerek Bill'inki kadar yüksek teknolojili bir büroya girdim.
    Kırk yaşlarına yeni basmış koyu renk saçlı bir erkek, PC ekranına kaşlarını çatmış 
bakıyordu. Başını kaldırmadan, "İki saniye sonra geliyorum" dedi. Birkaç tuşa 
basınca kaş çatması yok oldu. Sonra iskemlesini geri iterek ayağa kalktı. "Siz Kate 
Brannigan olmalısınız" dedi. Masanın çevresini dolanarak elini uzattı. "James 
Ballantrae." Eli soğuk ve kuruydu ama şaşırtıcı derecede yumuşaktı. Bir duvar 
boyunca uzanan tezgâhın önündeki iki iskemleden birini göstererek, "Buyurun 
oturun" dedi. "Barry, Ellen kilerde. Ona bize kahve getirmesini söyleyebilir misin?" 
diye de ekledi kendi iskemlesini masanın kenarına çekerken. "Yolculuk nasıl geçti?" 
diye sordu. "Kötü bir yolculuk, değil mi? Bazen burayı tek tek taşlarıyla uygarlığa 
daha yakın bir yere taşımak istiyorum ama asla bunu yapmama izin vermezler. 
Burası ikinci derecede tarihi eser, yani Çevre Bakanlığından birileri canımızı 
çıkarmadan uydu anteni bile takamayız."
    Her ne bekliyorsam kesinlikle bu değildi. Lord Ballantrae solmuş bir jean ve mavi 
gözlerine uygun İskoç rugby gömleği giymişti. Dalgalı saçları yakasına kadar 
iniyordu ve kapkara rengi beyaz teniyle şaşırtıcı bir tezat oluşturmuştu. Bastırılmış 
bir enerji havası vardı üzerinde. Büyük bir toprak sahibinden çok bir bilgisayar 



oyunu yazarına benziyordu. Oturdu, uzun bacaklarını önüne uzatarak bir sigara 
yaktı. "Henry Naismith bana Monet'sini aradığınızı anlattı" dedi.
    Şaşkınlığımı gizlemeye çalıştım. "Henry'yi tanıyor musunuz?" diye sordum. Kabul 
etmeli, ikisi de aynı dili konuşuyordu. Sesleri birbirine çok benziyordu. Allah aşkına, 
telefonu açtıklarında kimin konuştuğunu nasıl anlayabilirdik ki?
    Lord sırıttı. "Bir arkadaşın yatında tanışmıştık. Eşim dün sizin aradığınızı anlatınca 
ikiyle ikiyi topladım. Bir Manchester akşam gazetesinin muhabiriyle sanat 
hırsızlıklarıyla ilgili olarak görüşmüştüm ve muhabir Cheshire'da bir Monet'nin 
kaybolduğunu söyleyince aklıma yalnızca Naismith koleksiyonu geldi. Böylece 
Henry'yi aradım."
    "Konuştuğunuz muhabir benim arkadaşım" dedim. "Numaranızı bana o verdi."
    "Kızlar çetesi. Bu hoşuma gitti" dedi keyifli bir ifadeyle. "Doğru bir iş yapmış. 
Tanrım, şu ettiğim lafa bakın. Eşim aileyi kibrin yönettiğini söyler. Aslında demek 
istediğim yalnızca şu: Durumu tam olarak gören tek kişi benim herhalde. Yerel 
polise bağlı durumda olmanın kötü yanı suçun bölgelere ayrılmış olması. Sussex 
Strathclyde ile konuşmuyor, Derbyshire Devon'la konuşmuyor. Hepsinin, aynı 
biçimde giriş, alarm sistemini tamamen gözardı etme ve tek bir hedeften oluşan bir 
tarz olduğuna polisin dikkatini çekme görevi bize kalmış durumda."
    "Bağlantıları nasıl kurdunuz?" diye sordum.
    "Evlerini halka açmış bir grup insan biraraya geldik.." Arkamdan bir kapının 
açıldığını duydum ve dönünce çilli yüzü, kızıl saçlı, otuz yaşlarında bir kadının 
başını içeriye uzattığını gördüm.
    "Kahveler geldi" dedi kadın.
    Ballantrae, "Eşim Ellen" diye tanıttı. "Ellen, bu bayan Kate Brannigan, 
Manchester'li özel detektif."
    Kızıl saçlı kadın sırıttı. "Tanıştığımıza memnun oldum. Hemen dönerim" diyerek 
kapıyı aralık bırakıp çıktı.
    "Nerede kalmıştım. Ha, tamam, yılda birkaç kez içki, ilginç fikir ve önerilerle 
biraraya geliriz. Son kez bir Raeburn portrem çalındıktan birkaç hafta sonra biraraya 
geldik, yani aklımdaki en önemli şey buydu. Üç kişi daha benzer olaylar anlattı -bir 
Gainsborough, bir Canaletto ve bir Ruisdael. Her olayda, çalınanlar, ellerinde 
bulunan en değerli birkaç sanat eserinden biriydi."
    "Organize bir hırsızlık olduğunu o zaman mı anladınız?" diye sordum.
    "Doğru."
    "Bu hırsızlıkların gazetelere yansımamasına şaşırdım" dedim.
    Ballantrae kuru bir sesle, "Pek övünelecek bir şey değil" dedi. "Hepimiz tarihi 
miras cankilerinden gelen paraya bağımlıyız. Polis de bu yöntemden mutlu oldu 
çünkü kimseyi yakalayamadıkları önemli vakalardan hiç hoşlanmazlar."
    "Sonra neler yaptınız?"
    "Ben koordinatör olmayı önerdim ve ilgili bütün polis birimleriyle görüştüm. 
Bulabildiğim bütün ziyarete açık malikâne sahiplerine mektup yazdım ve benzer bir 
olay yaşayıp yaşamadıklarını sordum.
    "Kaç tane var?" diye sordu.
    "Henry Naismith'in Monet'sini de dahil edersek son dokuz ayda on üç."



    Derin bir soluk aldım. Bu hızla devam ederse İngiltere’de ziyarete açık malikâneler 
çok geçmeden iyi Kraliçe Bess'in uyuduğu yedi yüz altmış altı yataktan başka bir 
şeye sahip olmayacaktı. "Bu çok fazla" dedim. "Bulunan var mı?"
    Ellen Ballantrae bir tepsiyle içeriye girerek, "Kahve" dedi. Haki renkte bol bir 
pantolon ve biçimsiz yeşil bir süveter giymişti. Hareket ettiği zaman giysilerin 
altında zayıf bir beden sakladığı belliydi ama ilk bakışta onu temizleyici 
sanabilirdim.
    Kahvenin üstüne hemen atladım. "Büyük ihtimalle hayatımı kurtardınız" dedi. 
"Hawick'de kahve dedikleri şeyden hâlâ kendime gelemedim."
    Her iki Ballantrae de gülümsedi. Ellen, "Bunu bana söylemeyin" dedi. "Ilık süt, 
üstünde yüzen küçük daireler ve yağmur suyu tadı."
    İçtenlikle, "O kadar iyi değildi" dedim.
    Kadın, "Sizi engellemeyeyim" diyerek masanın üstüne tünerken kocasının saçına 
sevecen bir biçimde dokundu. "Kocam size geri aldıkları Canaletto'yu anlatmak 
üzereydi."
    Ballantrae dalgınca uzanıp elini karısının kalçasına koydu. "Çok doğru. Ama 
polisin gayretkeşliğiyle hiç ilgisi yok. Gerald Brockleston-Camber, Canaletto'sunu 
kaybettikten on beş gün kadar sonra bir gece bir Alman otobanında zincirleme trafik 
kazası oldu. Ölenlerden biri Hollanda'da Leyden'den bir antikacıydı: Kees van der 
Rohe. Otomobili önden ve arkadan ezilmişti; bagaj açılmış ve enkazdan bir valiz 
fırlamıştı. Valiz fırlarken açılmış ve sahte bir kapağın altından Canaletto çıkmıştı. 
Neyse ki resim zarar görmemişti."
    "Bay van der Rohe bu kadar şanslı değilmiş" dedim. "Peki buldukları ipuçları 
neler?"
    Ballantrae, "Tek bir ipucu bile yok" dedi. "Antikacının kayıtlarında Canaletto'yla 
ilgili hiçbir şey bulamadılar. Adam işini evinden yürütüyordu ve komşular yabancı 
plakalı bazı otomobillerin geldiğini söyledi ama kimse plakaları not etme zahmetine 
katlanmamıştı." Omzunu silkti. "Neden not etsin ki? Valizinin ön kısmında birkaç 
yüz pound değerinde liret olmasının dışında nereye gittiğine dair bir belirti yoktu. 
Ne yazık ki van der Rohe'un cesedi, ajandası ve cüzdanıyla birlikte fena bir biçimde 
yanmıştı. Çok kötü tabii ama hiç değilse Gerald resmini geri aldı."
    Çok kötü olduğu doğruydu. Bilgileri çıldırmış bir Hoover süpürgesi gibi emdiğim 
ama hiçbirinin beni bir yere götürmediği olaylardan birine benziyordu bu da. 
Aklıma gelen tek şey Hollandalı bir özel detektifle bağlantı kurup ondan Kees van 
der Rohe'yi araştırmasını istemek, polisin kaçırdığı bir şey bulup bulamayacağımıza 
bakmaktı. "Diğer olaylarda bir yabancı bağlantı olduğuna dair belirti var mı?" diye 
sordum.
    Ballantrae, "Pek değil" dedi. "Tek tek parçaların belirli bir düzenle çalındıklarından 
kuşkulanıyoruz. Özel bir koleksiyoner için çalışıyorlarsa İngiliz olduğunu tahmin 
ediyorum. Çalman parçaların büyük kısmı dar bir kesime hitap ediyor -örneğin 
Hilliard minyatürleri. Benim Raeburn'üm de sanırım. Uluslararası sanat dünyasını 
alt üst etmezler."
    "Belki bu da planın bir parçasıdır" diye sesli düşündüm.
    Ellen Ballantrae öne eğilip kaşlarını çatarak, "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu.
    "Norveç'te Munch resmini çalan hırsızlar gibi gerçekten büyük bir mal kaldırmış 
olsalardı muazzam bir yaygara kopardı, Interpol devreye girer ve her zamanki 



şüphelileri gözaltına alırdı. Ama daha az değerli parçalan alarak belki de daha az 
yaygara kopacağına güveniyorlar, özellikle de mallan uluslararası sınırlardan 
geçireceklerse" diye açıkladım.
    Ballantrae takdir eder bir tavırla başını salladı. "İyi bir düşünce tarzı. Bunun 
dışında kalan tek hırsızlık Bernini büstü ve Henry'nin Monet'si ama bunlar 
yaratıcılarının kesinlikle başyapıtları değil."
    "Özel ilgilerini hırsızlarla bağlantı kurarak tatmin eden bir koleksiyoner aklınıza 
geliyor mu?" diye sordum.
    "Biliyor musunuz, bunu hiç düşünmemiştim. Kişisel olarak bilmiyorum ama galeri 
işinde birkaç tanıdığım var. Onlara bir sorayım. Bu gerçekten yapıcı bir fikir."
    Övgüsünden utanarak kızardım. Trevor Kerr'in kabalığından sonra çok rahatlatıcı 
bir şeydi bu. "Coğrafi yayılımı nasıl?" diye sordum.
    "Biz en kuzeydeki kurbanlarız. Ama bir sistem yokmuş gibi görünüyor. Kuzeyden 
güneye Northumberland'dan Com doğudan batıya Lincolnshire'dan Anglesey'e 
kadar uzanıyor. Size bir çıkış alabilirim." Ballantrae ayağa kalkarak bilgisayarının 
yanına gitti. Birkaç tuşa basınca arkamdaki yazıcı harekete geçti.
    İskemlemi döndürüp kâğıdı yazıcıdan aldım. Okurken aklıma bir fikir geldi. "Bir 
İngiltere haritası var mı?" diye sordum.
    Ballantrae başını salladı, "içinde çeşitli haritalar bulunan bir veri disketim var. 
Bakmak ister misiniz?"
    Masasının yanına gidip disketi yüklemesini bekledim. Büyük şehirleri ve yolları 
gösteren bir İngiltere haritası açtı. "Bu haritayı bir grafik dosyasına aktarabilir 
misiniz?" diye sordum.
    Ballantrae, "Elbette" dedi. Hemen de aktardı. Programı nasıl kullanacağım 
hakkında kısa bir kurs aldıktan sonra programla oynamaya başladım. Önce 
Ballantrae'nin yardımıyla hırsızlıkların yaklaşık bölgelerini işaretledim. Ortaya çıkan 
görüntüye baktım.

    "Keşke kriminal analistlerin kullandığı programlardan olsaydı" dedim. Yakınlarda 
İngiliz Araştırmacılar Derneği'nin verdiği bir seminere katılmıştım. Seminerde bir 
akademisyen çok yönlü bilgisayar programlarının, saldırganların bir sonraki 
hareketini öngörme konusunda polise nasıl yardımcı olduğunu anlatmıştı. 
Etkileyiciydi, gerçi benim gibiler için fazla kullanım şansı yoktu.
    Ballantrae kuru bir sesle, "Bu programlardan yararlanabileceğim hiç aklıma 
gelmedi" dedi.
    Ellen güldü. "Yazılım kralının önümüzdeki hafta böyle bir program alacağına hiç 
şüphe yok" dedi.
    Fareyi kullanarak en dıştaki hırsızlıkları bağlayan bir hat çizdim. Bu grupta 
İngiltere'yle Galler'in dış kısımlarına dağılmış sekiz hırsızlık vardı. Sonra aynı işlemi 
diğerleri için de yaptım. Dış hat, Cornwall'un üzerinde yaptığı bir dirsek dışındaki 
oval gibiydi. Çizgi bantlardaki konuşma balonlarına benziyordu. İçteki hat daha 
kesikliydi. Henry Naismith soygunuyla Burnley dışındaki başka bir soygunun 
bağlantısını kestim. Şimdi içteki hat üstte daralan, altta genişleyen bir yamuk şekline 
benziyordu. Son olarak Henry ve Burnley'yi iki yarım daireye bağladım. "Bir şey 
görüyor musunuz?" diye sordum.



    Ballantrae, "Metropolitan Manchester" dedi heyecanla. "Ne kadar etkileyici. Bayan 
Brannigan, siz kesinlikle bu işin ustasısınız."
    Birinin böyle düşünmesine memnun olmuştum. "Diğer olaylarda bir ipucu var 
mı?" diye sordum.
    Ballantrae, bilgisayar program kutularıyla el kitaplarının bulunduğu bir rafın 
yanına gitti. "Buna tam olarak bir ipucu denir mi bilmiyorum. Ama soyulan 
malikânelerden birinde kapalı devre televizyon sistemi vardı ve hırsızlığı videoya 
aldılar. Ama aslında bunun size fazla yardımı olmaz çünkü hırsızlar haklı olarak kar 
maskesi takmışlar." Raftan bir video kaset aldı. "İzlemek ister misiniz?"
    "Neden olmasın?" Buraya kadar uzun bir yol katetmiştim. Lord Ballantrae'den 
alabileceğim en küçük bilgiyi bile almadan eve dönmeyecektim.
    "Çalışma odasına geçmek zorundayız" dedi Ballantrae.
    Onun arkasından koridorda yürürken Ellen sevecen bir sesle, "bazı günler 
Crimewatch dizisinde oynamak için sınava girdiğini düşünüyorum" dedi.
    Mutfaktan oturma odamın iki katı büyüklüğünde bir odaya girdik. Bu tür 
şeylerden hoşlanıyorsanız manzara harikaydı; dağlar, bir nehir ve fazla uzakta 
olmayan tepeler görünüyordu. Bana ise bahçe çitim yeter. Ballantrae videonun 
yanına giderken odayı tepeden tırnağa inceledim. Hiç de ziyaret edilen malikânelere 
benzemiyordu. Takım olmayan kanepe ve koltuklar modern ve rahat 
görünüyorlardı. Bir duvardaki raflarda oyuncak yapbozlar ve video kasetleri vardı. 
Bir köşede dev bir Nicam stereo televizyon ve önünde Nintendo'suyla bir video 
vardı. Duvarlardaki tek resim, James'le Ellen'in genç bir kız ve oğlanla birlikte kayak 
kıyafetleriyle bir piknik masasında otururken çekilmiş resimleriydi. Hepsi dünya 
ellerinin altındaymış gibi duruyorlardı. Düşündüm de, herhalde ellerinin altındaydı 
da.
    Ellen düzenliliğe hiç aldırmadığını gösteren kaygısız bir ses tonuyla, "Karışıklığın 
kusuruna bakmayın" dedi. "Çocuklar dağıtıyor, ben de toplama zahmetine 
katlanmıyorum. Otursanıza."
    Pencerenin kenarına giderek perdelerden birini çekti. Işık azaldığı için videoyu 
daha net seyredebilecektik. Televizyonun karşısına oturdum. Gündüz programının 
en iyi aktörleri rollerini oynuyor, mutlu bir evli çift selüliti nasıl yeneceğimizi 
anlatıyordu. Ballantrae yanıma oturup "play" düğmesine bastı. "Humberside'daki 
Morton Grange bu" dedi. "Lord Andrew Cumberbatch'm evi. Onunki Ruisdael'di."
    Ekran resimlerle dolu boş bir odayı gösteriyordu. Birden sol alt köşeden hırsızlar 
ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kesik kesik çekimleri bir amatör filmdeki kuklalar 
gibi görünmelerine neden olmuştu. Her iki adam da yalnızca gözler ve ağız için 
delikleri olan kayak maskeleri takmış ve herhangi bir ordu ihraç fazlası 
mağazasından alınabilecek bir tür tulum giymişlerdi. Bir tanesi resimlerin yanına 
gitti, elektrikli tornavidasını çıkardı, çerçeveyi duvarda tutan klipsleri açtı. Elinde bir 
çekiç olan diğeri geride kaldı. Sonra kameraya dönerek öne doğru birkaç adım attı.
    Adamı tanımamla birlikte mideme bir çekiç inmiş gibi oldu.
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Evrenin sırlarından biri de, Lord Andrew Cumberbatch'ın küçük güzel Ruisdael'ini 
kimin yürüttüğünü çok iyi bildiğimi itiraf etmeden Dumdivie Şatosu'ndan 
çıkabilmemdi. James Ballantrae'ın, yanımda oturduğu için yüzümü görmediğine 
memnun olmuştum.
    İlk şoktan sonra kendime hayal gördüğümü söylemeye çalıştım. Ama ne kadar çok 
izlersem haklı olduğuma o kadar emin oluyordum. Bu omuzları, bu hafif, seker gibi 
adımları tanıyordum. Allah biliyor ya, bu ayakların karşısında bir sonraki tekmenin 
nereden geleceğini çıkarmaya çalışarak o kadar çok durmuştum ki. Sonuna kadar 
hareketsiz oturmak için kendimi zorladım. Sonra, "Neyi kastettiğinizi anladım. 
Kendi anneleri bile bu videodan onları tanıyamaz" dedim.
    Ellen açıkgöz bir tavırla, "Sevgilileri tanıyabilir" dedi. "Bir insan yürüyüşünden 
belli olur demezler mi?"
    On ikiden vurmuştu tabii. "Video yürüyüşlerini kesik kesik gösteriyor ama" 
dedim.
    "Bilmiyorum." Ballantrae bir sigara daha yakıp içine derin bir nefes çekti. "Vücut 
dili ve hareketler çok kişiseldir. Crimewatch'da gösterdikleri videolarla yakalanan 
suçluların sayısını bir düşünün."
    Ellen sevgi dolu bir sesle, "Size söylemiştim" dedi. "Programa çıkıp sanat 
hırsızlıklarından söz etmeye can atıyor. Onu engelleyen tek şey bütün soyluların bu 
işin ortaya çıkmasından çok korkması."
    Ballantrae, "Evet ama şimdi Manchester'deki gazete haberiyle kedi torbadan çıktı" 
dedi. "Belki grubu toplamalıyım."
    "Kasetin bir kopyasını alma şansım var mı?" diye sordum.
    "Hafızalarında olay tazeyken Henry Naismith'in personeliniyle görüşmek isterim. 
Belki de Ellen'in öne sürdüğü gibi bu adamların hareketlerinde dikkatlerini çeken bir 
şey olabilir. Polis düzenli müşteri olarak birkaç kez eve girip çıktıklarını tespit 
edebilir, şansımız yaver giderse Henry'nin adamlarının biri fotoğrafik bir belleğe 
sahiptir."
    Ballantrae ayağa kalkıp kaseti videodan çıkardı. "Bunu alabilirsin" dedi. "Ben 
Andrew'u yeni bir kopya göndermeye rahatlıkla ikna edebilirim."
    Kaseti alıp ayağa kalktım. "Yardımlarınız için gerçekten teşekkür ederim" dedim. 
"Aklınıza yararlı olabilecek bir şey gelirse lütfen beni arayın." Çantamda kartvizit 
aradım. Ballantrae, "Şimdi ne yapacaksın?" diye sordu.
    "Dediğim gibi, kaseti Henry'nin adamlarına göstereceğim. Ayrıca Chronicle'daki 
yazının işleri biraz bulandırmasını da umut ediyorum. Hırsızların kim olduklarını 
yalnızca kendilerinin bilmemesi ihtimali var. Belki sigorta şirketlerinizi biraraya 
getirip bir ödül koymayı düşünebilirsiniz. Gazetedeki yazıdan sonra iyi bir yol olur 
ve belki de ihtiyacımız olan şey budur." Aklıma geleni söylemeye başladığımı fark 
ettim. Hemen gitme zamanı gelmişti.' Saatime gereksiz bir gösterişle baktım. "Berbat 
şehre geri dönsem iyi olacak" dedim.
    Ballantrae, ev ödevini kaytarma fırsatının kaçtığını gören küçük bir çocuğun 
istekliliğiyle, "Gerçekten gitmek gerektiğine emin misin?" diye sordu. "Sana evi 
gezdirebilirim. Nereden girdiklerini gözlerinle görebilirsin."
    Kocasıyla çok eğlenen Ellen, "Bayan Brannigan'ın daha önce de bir-iki pencere 
gördüğüne eminim" dedi. Bana dönerek, "Öğle yemeğine kalırsanız çok seviniriz 



ama dönmeniz gerekiyorsa Dumdivie'de rehberli tur önerisini reddetmek için özür 
dilemeniz gerekmez" diye ekledi.
    "Öneriniz için teşekkür ederim ama gitmem gerek" dedim. "Şu anda üzerinde 
çalıştığımız tek iş bu değil ve ortağım ülke dışında." Artık gerçekten saçmalamaya 
başlamıştım. Kapıya doğru bir adım attım. "Sizi bilgilendiririm."
    Manchester'e kadar otomatik pilota takmış gibi sürdüm kafamın içinde yığınla 
düşünce vardı. Shelley bir ara telefon etti ama kahrolayım ki ne konuştuğumuzu 
hatırlamıyorum Şehre dönünce hemen büroya gitmedim. Yapmayı planladığa 
konuşmanın bir tanığı olsun istemiyordum. Dosdoğru eve gittim, Richard'ın evde 
olmadığını fark edince memnun oldum.
    Midem kazınıyordu. Kahve yaptım, kendime ton balığı, zeytin ve domatesli bir 
sandviç hazırladım. Yemeğe çalışıp da hiç iştahım olmadığını anladığım an 
gurultuların nedeninin açlık değil gerginlik olduğunu kavradım. İçimi çekerek 
sandviçi naylona sardım ve buzdolabına koydum. Telefonun yanına gittim. Para 
canavarı bir bilgisayar Dennis'in cep telefonunun kapalı olduğunu söyleme ayrıcalığı 
için on sentimi aldı.
    Sonra jimnastik salonunu aradım. Müdür Don, Dennis'in daha önce geldiğini ama 
birkaç saat önce çıktığını söyledi. "Geri dönerse ona bir asilzade ziyaretine gittiğimi 
ve beni görmesi gerektiğini söyleyin, çok acil. Evde olacağım" dedim.
    Geriye bir tek evi kalıyordu. Karısı Debbie telefonu üçüncü çalışta açtı. Debbie'nin 
altın gibi bir kalbi var ama aptal sarışın klişesine rahatlıkla modellik yapabilir. 
Kafatasının içinde bir tümör oluşursa günlerce yerleşecek bir yer bulmak için dolanır 
durur diye düşünürüm. Ne var ki onun zekâsını ölçmeyi planlamıyordum. Yalnızca 
Dennis'in evde olup olmadığını sordum, Debbie onu kahvaltıdan beri görmediğini 
söyledi. "Nerede olduğunu biliyor musun?" diye sordum.
    Debbie homurdandı. "Böyle soruları sormaktan on beş yıl önce vazgeçtim" dedi. 
Belki de hep sandığım kadar kalın kafalı değildi. "Doğrusunu söylemek gerekirse 
çoğunlukla ne yaptığını bilmemeyi tercih ederim. Çocuklara ve bana para getirdiği 
ve cezaevinden uzak durduğu sürece soru sormam. Böylece polis kapıyı çaldığı 
zaman onlara söyleyecek hiçbir şey olmaz. Dennis benim kötü bir yalancı olduğumu 
bilir" diye kıkırdadı. "Ne zaman dönmesini bekliyorsun?"
    "Onu gördüğüm zaman, canım. Cep telefonunu denedin mi?"
    "Kapalı."
    Debbie, "Uzun süre kapalı tutmaz" dedi. "Sen onu yakalayamadan eve dönerse 
seni aramasını söylememi ister misin?"
    "Hayır. Onun bana gelmesini istiyorum. Ona âcil olduğunu söyler misin?"
    "Başın dertte değil, değil mi, Kate?" diye sordu endişeyle. "Acilen birine ihtiyaç 
duyuyorsan çocuklardan birini sana yollayabilirim."
    Dediğim gibi, pırlanta kalpli. "Merak etme, Debbie, ben iyiyim. Elimde Dennis'e 
göstermem gereken bir şey var, hepsi bu. Ona en kısa zamanda bana gelmesini 
söyle."
    Çocuklar hakkında biraz sohbet ettikten sonra telefonu kapadık. Büroya gidip 
Trevor Kerr'in eski çalışanlar listesini almam gerektiğini biliyordum ama buna 
konsantre olamayacağımı da biliyordum. Bilgisayarı açıp Epic Pinball'u yükledim. 
Topu birkaç kez çarptırdım ama oyuna kendimi veremedim. Skorum artirit 
hastalarını utandırırdı. Biraz daha şiddet içeren bir oyuna ihtiyacım olduğuna karar 



vererek maksimum tehlike seviyesinde Doom oynamaya başladım. Onuncu kez 
öldürüldükten sonra vazgeçip bilgisayarı kapattım. Bilgisayar oyununa kendimi 
kaptıramamamın çok kötü olduğunu biliyordum.
    Sonunda evi temizlemeye karar verdim. Modern küçük evlerin sorunu, gerçekten 
iyi bir öfke deşarjı yapmak istediğiniz zaman köşe bucak temizliğin uzun 
sürmemesidir. Kapı çaldığında iki yıldır giymediğim ama normal ruh halimde 
atmanın bana çok pahalıya patlayacağı giysileri ayırmaya başlamıştım, perde gibi 
duran streç bir pantolonu zil sesi kurtardı.
    Kapıda Dennis neşeyle sırıtıyordu. Ona yumruk atmak istedim ama sağduyum 
bunu engelledi. Son zamanlarda bunu çok sık yapar olmuştum. "Merhaba. Debbie 
bana göstermek istediğin bir şey olduğunu söyledi" diyerek yanağımdan öpmek için 
öne eğildi.
    Geri çekildim. "Göstermek istediğim bir şey var" onu oturma odasına soktum. 
Oturmasını beklemeden kaseti videoya taktım, televizyonu açtım ve "play" 
düğmesine bastım Soygun gözlerimizin önünde oynarken arkam Dennis'e dönüktü. 
İki hırsız görünmez olunca televizyonu kapatıp yüzümü ona çevirdim.
    Dennis'in yüzündeki ifadeden bir şey çıkarmak olanaksızdı. Aldığım tepkiye 
bakılırsa ona boş bir ekran da göstermiş olabilirdim. "İyi iş, Dennis" dedim acı bir 
sesle. "Kartımı işaretlediğin için teşekkür ederim."
    Dennis ellerini gri takımının ceplerine soktu. "Ne yapmamı bekliyordun? Ne iş 
yaptığını bana anlattığın zaman ellerimi kaldırmamı mı?" dedi sakin bir sesle.
    "Benim ne beklediğimi boş ver" dedim. "Yaptığın şey, beni işin içine soktu."
    Dennis kaşlarını çattı. "Bu ne demek böyle?" diye sordu öfkeyle. "Hayatımı böyle 
kazandığımı biliyorsun. Tertemiz bir insan değilim. Ben bir hırsızım, Kate, Allah'ın 
belası bir suçluyum. Hırsızlık yaparım, insanları dolandırırım, aldatırım. 
Çocuklarımın midesine yiyecek, sırtına giyecek başka nasıl koyabildim sanıyorsun? 
Bunu büyük bir sır gibi sakladığımı söyleyemezsin, değil mi?"
    "Hayır ama..."
    "Yanlış bunun neresinde? Yardım için hemen bana gelirsin çünkü ben senin 
gidemeyeceğin yerlere gider, konuşamayacağın insanlarla konuşurum. Peşinde 
olduğun orospu çocukları kadar bozuk olmasam sence bunu yapabilir miydim? 
Derdin nedir, Kate? Arkadaşlarından birinin tescilli bir suçlu olduğu gerçeğine 
dayanamıyor musun?"
    Kanepeye çöker gibi oturdum. Haklıydı elbette. Soyut olarak Dennis'in bir suçlu 
olduğunu hep biliyordum ama onunla bu kadar dolaysız bir biçimde hiç 
yüzleşmemiştim. Zayıf bir sesle "Artık bu işleri yapmadığını sanıyordum" dedim. 
"Her zaman tekrar içeri girmene neden olacak bir şey yapmayacağını söylerdin."
    Dennis karşımdaki kanepeye oturdu. Yüzünde acı bir gülümseme belirdi. "Planım 
buydu. Sonra her şey tatsızlaştı, sana anlatmıştım, Kate, bunun için beş yıl alabilirim. 
Çocuklarım benim suçlu olmamdan dolayı acı çekmemeli, öyle değil mi? Babaları 
içeride olduğu ve hiç paraları olmadığı için çocuklarımın üniversiteye gidememesini 
istemiyorum. İpotek ödenmediği ve eve el konulduğu için ailemin bir pansiyon 
odasında yaşamasını istemiyorum. Bunların olmamasını sağlamanın, bildiğim tek 
yolu biraz sigorta parası ayırmak. Para kazanmak için bildiğim tek yol da hırsızlık."
    "Bu yüzden sanat hırsızlığı işine girdin" dedim.



    "Doğru. Dinle, Birchfield Place'deki güvenlik sistemini senin kurduğunu bilmiş 
olsaydım oranın yakınından bile geçmezdim. Sen arkadaşımsın, seni utandırmak 
istemem."
    Başımı iki yana salladım. "Ben seni tanıyabilmişsem, Dennis, başkalarının da 
tanıma ihtimali var."
    Dennis içini çekti. "Öyleyse yapman gerekeni yap, Kate." Gözlerime meydan okur 
gibi değil, bir tür anlaşma yapmışız gibi baktı.
    "Seni ele vereceğimi düşünmüyorsun, değil mi?" diye kızgınlıkla söylendim.
    Dennis yalnızca, "Bu senin işin" dedi.
    Başımı iki yana salladım. "Hayır değil. Benim işim müşterimin malını geri 
getirmek. Suçluları polis yakalar, ben değil."
    Dennis, "Daha önce de insanları merkeze teslim ettin" dedi. "İlkelerin var, bunlara 
sıkı sıkıya bağlısın. Önemli değil, Kate, sana karşı kin beslemem. Bir iş kazası bu. 
Asbestle çalıyorsan akciğer kanseri olabilirsin. Hayatını kazanmak için hırsızlık 
yapıyorsan bazen yakalanırsın. Bunda kişisel bir yan yok. "
    Öfkeyle, "Seni gammazlamayacağımı kalın kafana sokamıyor musun hâlâ?" dedim. 
"Benim ilgilendiğim tek şey Herry Naismith'in Monet'sini geri almak. Her neyse, sen 
yalnızca küçük bir balıksın. Ben ise balinayı istiyorum."
    Dennis'in dudakları çizgi gibi oldu. "Tamam, seni duyuyorum" dedi üzgün bir 
sesle. Minnetini göstermek için dizüstü çökmesini beklemiyordum. Ona dayattığım 
yükümlülüğün altına girmeyi kimse istemez.
    "Öyleyse dökül" dedim.
    Dennis boğazını temizledi. "Bu kadar basit değil" diyerek sigarasını çıkarıp 
yakmakla zaman kazandı. "Artık bende değil."
    Hayal kırıklığına uğrayarak, "Çok çabuk el değiştirmiş" dedim. Dennis'in bu 
alanda, daha önceki işleri hakkında anlattıklarından, el değiştirme işleminin 
çoğunlukla zaman aldığını, müşterilerin yeni çalınmış mallara karşı çok temkinli 
olduklarını biliyordum.
    Dennis arkasına yaslanarak ceketinin düğmelerini açtı. "Pazar hazırdı. Bu işe 
girmemin nedenlerinden biri de bu. Bak, bu mahkeme işinden kurtulamayacağımı 
anladığım zaman biraz para kazanmak istediğim söylentisini yaydım. Birkaç hafta 
sonra Leeds'den tanıdığım bir herif beni aradı. Eski mesleğimi yaparken onunla 
birkaç seçme antika eşya kaldırmıştım. Her neyse, adam başımın belada olduğunu 
duymuş ve bana bir aracı ayarlamış. Adamın cep telefonunun numarasını verdi ve 
herifi aramamı söyledi.
    Ben de adamı aradım ve aracımın ismini söyledim, herif çok değerli sanat 
eserlerinin peşinde olduğunu söyledi. Önceden belirlenen parçalar için on bin papel 
verecek bir müşteri varmış. Ben dedim ki, sana güvenebileceğimi nereden bileceğim? 
O da dedi ki, 'paranın rengini görene kadar malı elinden çıkarmayacaksın.’ Ben, iş 
nasıl olacak dedim, adam dedi ki, 'para edeceğini düşündüğün bir şeye karar ver, 
beni ara, isteyip istemediğimi sor. Ertesi gün ben seni arayıp evet ya da hayır derim'."
    "Böylece sanat soyguncusu olarak yeni mesleğine başlamış oldun" dedim. "Çok 
basit aslında."
    "Böyle bir malı piyasada satmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilsen böyle 
alaycı konuşmazdın" dedi içtenlikle.



    "Neyi seçeceğini nasıl biliyordun? Ve nereye gideceğini?" diye sordum. Dennis'i 
Milli Vakıflar Müdürlüğü'nün üyesi olarak hiç düşünmemiştim.
    "Arkadaşım Frankie bir süre önce hapisten çıkmıştı" dedi. "Silahlı soygundan sekiz 
yıl yattı ve bu arada Açık Üniversite’yi bitirdi. Sanat tarihi kurslarına katıldı. 
Dışarıda bu bilgileri kullanmanın yararlı olacağına karar verdi."
    "Açık Üniversite'yi kurduğu zaman hükümetin kafasında böyle bir şey olduğunu 
sanmam" dedim.
    Dennis sırıttı. "Eğitim al, hayatın kurtulsun. Her neyse, bu malikânelerde birkaç ay 
dolaşıp neler olduğunu, neyin çalınmaya değer olduğunu ve güvenlik önlemlerini 
tespit ettik. Çoğunlukla çok zordu."
    Birden aklıma bir fikir geldi. "Dennis, bu soygunlar dokuz aydır yapılıyor. Sen 
yalnızca birkaç hafta önce başını derde soktun. Bu işe sigorta parası için girmedin, 
sırf kötü olduğun için girdin" diye onu suçladım.
    Dennis omzunu silkerek biraz utanmış gibi baktı. "Yani yalan söyledim, özür 
dilerim, Kate, insan alışkanlıklarını kolay değiştiremiyor. Üstelik bu iş pas 
geçilemeyecek kadar tatlıydı. Kimse yaralanmasın diye güvenlik muhafızı olmayan 
yerleri seçtik. O kadar hızlı girip çıkıyorduk ki bizi yakalamalarının olanağı yoktu."
    "Ben sizi yakaladım" dedim.
    Dennis, "Evet ama sen özel bir durumsun" dedi. "Kaldı ki biz inceleme yaparken 
kapalı devre sistem yoktu. Yeni takmış olmalılar."
    "Peki sanat eserleri karşılığında size fındık fıstık adam kim?"
    Dennis alayla gülümsedi. "Fındık fıstık değil, Kate. İyi para ve temiz iş."
    "Değerlerinin çok altında bir para" dedim.
    "Değeri tanımlasana. Sigorta şirketi ne ödüyor? Bir müzayedede ne alabilirsin? 
Değer, birinin ödemeye hazır olduğu miktardır. Bir gecelik işin karşılığında on bin 
papel kötü değildir bence."
    "Seni yakalarlarsa her yıl için bin papel. Sahte tişört yaparak daha iyi para 
kazanabilirsin. Peki alıcı kim? Özel bir koleksiyoner falan mı?"
    Dennis, "Bilmiyorum" dedi. "Aracının kim olduğunu bile bilmiyorum."
    Suratımı astım. "Ben de Romanya Kraliçesi Marie'yim. Haydi, Dennis, bu adamla 
bir düzineden fazla iş yaptın, kim olduğunu bilmen gerekir."
    Dennis, "Bu işten önce onunla hiç karşılaşmamıştım" dedi. "Elimdeki tek şey cep 
telefonunun numarası."
    "Dalga geçiyorsun" dedim. "Adını bile bilmediğin bir müşteri için yüz bin 
sterlinden fazla iş mi yaptın?"
    Dennis rahat bir tavırla, "Doğru" dedi. "Benim işim seninkine benzemez, Kate. İş 
yaptığım insanların kredi referanslarına bakmam. Bak, iş şöyle yürüyor: Birkaç 
haftada bir, adama Frankie'nin önerisini götürüyorum. Adam onay verirse gidip işi 
yapıyoruz, sonra adamı tekrar arıyorum. Benzin istasyonlarında buluşuyoruz, 
adama malı gösteriyorum, adam gözümüzün önünde paraları sayıyor, sonra da 
hepimiz mutlu çocuklar olarak oradan ayrılıyoruz."
    "Ya sahte eserler?"
    Ölümcül bir sessizlik oldu. Dennis sigarasını küllüğe iyice bastırdı. "Sahteleri 
nereden biliyorsun?" diye sordu. "Gazetelerde böyle bir haber çıkmadı."
    Onu duymazdan gelerek, "Çaldığın mal sahte çıktığı zaman adam ne yaptı?" diye 
sordum.



    Dennis dirseklerini dizine dayayarak öne eğildi. "Bana tuzak falan mı 
kuruyorsun?" diye sordu. "Monet'nin hakiki olmadığını mı söylüyorsun?"
    "Hakikiydi" dedim. "Ama hepsi hakiki değildi, öyle değil mi?"
    Dennis sigarasını, bir Pinter filminde karmaşık bir işte boşluklardan birini 
dolduran bir aktör gibi yaktı. "Üçü sahteydi" dedi. "İşi yaptıktan bir hafta sonra herif 
beni arayıp anlattığı zaman öğrendim. Bu konuda hiçbir şey bilmediğimi söyleyince 
adam dedi ki, 'İyiniyetle davrandığını biliyorum ama sorun şu ki müşterim de 
iyiniyetli. Ona on bin papel borçlu olduğunuzu düşünüyor. Ve borçlarını toplamakta 
çok titizdir. Ama âdil adamdır. Bedava başka bir resim getirirsen borcu siler' dedi. Bu 
minvalde devam ettik, adam sonunda ona getireceğimiz yeni resmin harcamaları için 
bize bin papel vermeyi kabul etti, bu şekilde ödeşecektik. Böylece gidip bir tane daha 
aldık ve kahrolayım ki bu da sahte çıkmaz mı?" Dennis başını hayretle iki yana 
salladı.
    "Dolandırıcılıktan söz etmiştin" dedi. "Malikâneleri olan bu orospu çocukları 
ziyaretçileri sahte bir resimle nasıl aldatacaklarını hakikaten iyi biliyor. Her neyse, 
sonunda üçüncü resmi de çalmak zorunda kaldık, üstelik bu kez sıfır paraya, sırf 
ödeşmek için. Demek istiyorum ki adam kesinlikle parayla oynuyor, kendisine bir 
dolu kaslı adam satın alabilir. Onunla başın belaya girmese iyi olur."
    "Ama şimdi her şey yolunda, değil mi?"
    Dennis başını sallayarak dumanı içine çekti. "Tatlı iş."
    "Harika" dedim. "Öyleyse ikimizi bir araya getirmende bir sakınca yok, değil mi 
Dennis?"
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Bir zamanlar bir Telecom mühendisiyle çıkmıştım. Ondan sonra sonsuza dek mutlu 
yaşamadık ama mühendis bana telefon telleri hakkında bilmem gerekenden çok 
daha fazlasını öğretti Harika bir cinsel ilişkinin uzun vadede şempanze Bonzo'nun 
konuşma yeteneklerini telafi etmediğini kabullenmeden önce çok yararlı insanlarla 
tanıştım. Korkunç sıkıcı olanlarla da tanıştım ve ne yazık ki bu iki grubun çakıştığı 
ortak gruptaki insanlar da rahatsız edici derecede çoktu. Daha da yazığı onlardan 
biriyle konuşmak zorunda kalmamdı.
    Dennis'i geri adım atmayacağıma ve özgürlüğünün bedelinin beni yanına 
almasında yattığına sonunda ikna ettikten sonra, ondan aracının telefon numarasını 
almak uzun sürmedi. Dennis başımın dikine gittiğimi ve çatı başıma yıkılınca ona 
koşmamam gerektiğini homurdanarak yanımdan ayrıldı. Doğal olarak her ikimiz de, 
böyle mimari bir felaket karşısında altı bölgenin ortak acil servislerinin onu benden 
uzak tutmayı başaramayacağını biliyorduk.
    Otomobilinin uzaklaşmasını seyrettim, doğru şeyi yaptığımdan tam olarak emin 
değildim. Ama Dennis'i polise teslim edemeyeceğimi biliyordum. Kararımı önemli 
ölçüde etkilemiş olmasına rağmen yalnızca arkadaşlık değildi bunun nedeni, bundan 
hiç kuşkum yoktu. İşin arkasındaki adamları istediğimi söylerken yalan 
söylemiyordum. Onları bulmadan soygunlar sona ermezdi. Pis işi yapması için bir 
Dennis daha bulabilirlerdi.
    Kaldı ki Henry'nin Monet'sini geri istiyordum ve Monet artık Dennis'de değildi.



    Dennis gittikten sonra iştahım tekrar yerine geldi ve buzluğumdaki sandviçe 
saldırdım. Sonra Gizmo'yu aramaya koldum. Gizmo, Telecom'da sistem mühendisi 
olarak çalışır, bu da sanal korsanlığına iyi bir kılıf sağlar. Onunla ilk tanıştığımda 
anorak bile giyiyordu. Bir gece kulübünde. Daha sonra Gizmo’nun kent dışına çok 
seyrek çıktığını keşfettim. Normal olarak onu bilgisayar ekranından uzaklaştırmaya 
ikna edecek tek şey bir şirketin henüz bakir network'üne girmesini sağlayacak gizli 
bir şifre vaadidir. Gizmo yalnızca modemi dünyanın her yerindeki ilan sütunlarında 
gezinirken mutlu olur. Manchester sokaklarında gezinmektense İnternet’te 
gezinmeyi tercih eder. Gizmo'yla tanışana kadar Bill'le benim bilgisayar iletişim 
dünyasında hayli yetenekli olduğumuzu sanırdım. Sonra ikimizin ortak korsanlık 
becerimizin on yaşındaki bir çocuğun "tatilde ne yaptım" yazısını Jan Morris'in 
herhangi bir yerle ilgili yazısıyla karşılaştırmaya eşdeğer olduğunu anladım.
    Filofaksımda Gizmo'ya baktım. Orada birkaç bağlantı numarası vardı. Telefonunu 
denedim ama meşguldü. Ne büyük bir sürpriz. Bilgisayarımı açarak iletişim 
programını açtım ve Mortensen ve Brannigan'ın abone olduğu elektronik posta 
network'üne girdim. Gizmo'ya beni hemen aramasını belirten bir mesaj yazıp 
adresine mail'ledim.
    Beş dakika sonra telefon çaldı. Onunla yüz yüze konuşmayı tercih ederdim. 
İstediğim en son şey Net üzerinden isteğimi iletmekti. Ne kadar güvenli olduğunu 
düşünürseniz düşünün, kimin izlediğini asla bilemezsiniz. Bu bana Gizmo'nun 
öğrettiği ilk derslerden biriydi. Gizmo kuşkuyla, "Kate, sen misin?" diye sordu. 
Gizmo konuşmaktan hoşlanmaz; insanların bilgisayar network'ünde gösterdiği 
oluşturulmuş kişiliğini tanımasını tercih eder.
    "Merhaba, Gizmo. Hayat nasıl gidiyor?" Ne aptalca bir soru. Gizmo'yla hayat pek 
yan yana gelmez.
    "Kendime muhteşem bir donanım aldım" dedi. "O kadar hızlı, o kadar güzel ki. 
Peki sen nasılsın?"
    "Meşgul, çok meşgul. Nasıl olduğunu bilirsin, Gizmo, yardımına ihtiyacım var. 
Her zamanki koşullarla." Mektup kutusuna atılmış kahverengi zarfta kullanılmış elli 
sterlin. Gizmo çok ucuzdur, çünkü bazı erkeklerin sarışın uzun bacaklılardan 
hoşlanması gibi başkalarının bilgisayarlarını karıştırmaktan hoşlanır.
    "Anlat, para senin" dedi. Bunu işi kabul ettiği anlamında yorumladım.
    "Bir cep telefonu numarası var, adını ve adresini öğrenmek istiyorum."
    "Bu kadar mı?" Sesi hayal kırıklığına uğramış gibi çıkıyordu. Ona telefon 
numarasını söyledim. "İyi" dedi. "Bugün geç saatlerde seni ararım."
    "Sen bir yıldızsın, Gizmo. Evde olmazsam makineye not bırak. Telesekretere yani. 
Tamam mı?"
    "Tamam."
    Sonra Lord Ballantrae'yi aradım. "Bir ipucu buldum sanırım" dedim. "Aracıya 
giden bir ipucu, hırsızlıkların arkasındaki kişiye değil. Ama yardıma ihtiyacım var."
    "Çok hızlısın" dedi. "Söyle. Elimden geleni yaparım."
    "Adama satacak bir şey bulmam gerek. Resim olmaz, küçük ama çok değerli bir 
şey olsun. Broş kadar küçük değil ama belki küçük bir heykel, altın bir kadeh falan 
gibi şeyler. Arkadaşlarınızın gerçek sanat eserleri yerine kopyalarını yaptırdığını 
biliyorum. Bu sahtelerden biri ideal olur, tabii yakından incelenince kolayca 



anlaşılmayacak bir şey olması koşuluyla. Böyle bir şey bulabilir misiniz?" diye 
sordum.
    Ballantrae, "Hımm" diye mırıldandı. "Bu işi bana bırak Seni tekrar ararım."
    Üç işten ikisi bitmişti. Numarayı hafızamdan çevirip " Clive Abercrombie, lütfen. 
Ben Kate Brannigan" dedim. Clive Abercrombie'in beni bekletmeyi gerekli gördüğü 
kadar beklerken Cuckoo Waltz ezgileri kulağımı tırmaladı. Clive, şehrin en prestijli 
kuyumcularından biridir. Birkaç yıl önce büyük bir sahtecilik işinde Clive'in başını 
dertten kurtarmıştık ve onun içten içe büyük bir minnettarlık duyduğunu 
biliyordum, gerçi bunu benim gibi bir insana göstermektense ölmeyi tercih ederdi. 
Bununla birlikte minnettarlığı referansa dönüşmüştü. Richard’ın parmaklıkların 
arkasına girmesine, benim de ölümcül bir tehlike yaşamama neden alan işi Clive'in 
referansıyla almıştık. Bana göre Clive bana hâlâ borçluydu.
    Clive hatta geldiğinde üçüncü korodaydık. İhtiyatlı bir sesle, "Kate" dedi. Belli ki 
sağlığımı merak edecek kadar önemli bir insan değildim. Clive aptal bir adam 
değildir. Richard'la benim mücevher pazarında olmadığımızı kesinlikle tahmin 
etmişti.
    Tatlı bir sesle, "İyi günler, Clive" dedim. "Güzel bir mücevher almam gerekiyor ve 
faturayı senden daha iyi doldurabilecek kimse aklıma gelmedi."
    "Bana iltifat ediyorsun" dedi, iltifatı kabul etmişti.
    "Seni severim, Clive. Bir iş yaptırmak istediğim zaman uzmanına giderim."
    Clive, "Bir iş mi?" diye sordu.
    Yatıştırıcı bir sesle, "Bir tür tamir" dedim. "Büyük ihtimalle yarın. 
Zanaatkarlarından biri benim için biraz zaman ayırabilir mi?"
    "Bu neden söz ettiğimize bağlı" dedi. "Umarım yasadışı bir şey önermiyorsundur, 
Kate."
    Sesimi alınmış gibi çıkartmaya çalışarak, "Hiç önerir miyim?" dedim.
    Clive kuru bir sesle, "Hiç de olmayacak bir şey değil" dedi. "Kafanda tam olarak ne 
var?"
    "Henüz ayrıntıları bilmiyorum ama var olan bir parçaya bir parça ekleme 
yapılmasını düşünüyorum."
    Clive içini çekti. "Yarın sabah on birden sonra gel. O zaman konuşuruz."
    "Teşekkürler, Clive" dedim kapanmış telefona.
    Saatime baktım. Dört buçuk. Büroya gidip Trevor Kerr'in listesini almanın tam 
zamanı. Şık giysilerimi çıkarıp bir tayt ve svetşört giyerek bisikletimi aldım. 
Bugünlerde bisiklet otomobilden daha hızlı, kaldı ki biraz egzersiz yapmak 
istiyordum Shelley'yi üç aylık vergi iadesi formlarını hazırlarken buldum Shelley 
üzüntülü bir sesle, "Kate" dedi, "işte görmek istediğim insan." Bana doğru küçük bir 
buruşuk fatura yığınını salladı "Çok mantıksız olduğunu biliyorum ama bu 
faturaların tam olarak ne için olduğunu açıklayarak beni aydınlatabilir misin? Benim 
hesabıma göre önümüzdeki altı ay içinde bir vergi incelemesine maruz kalacağız ve 
senin kayıt tutma yöntemine bayılacaklarını sanmıyorum. 'Çeşitli küçük nakit 
ödemeler' hiç de yeterli değil, bunu biliyorsun."
    Homurdandım. "Uyduramıyor musun?" diyerek en üstteki faturayı aldım. "Bu 
elektrik malzemeleri toptancısından; pil, ampul, kaset falan yaz. Hayal gücünü 
kullan" dedim. "Buna her zaman izin vermeyiz" diye de ekledim gülümseyerek.



    Shelley dudak büktü. "Benim hayal gücüm yok. Hiçbir zaman gerekli görmedim. 
Bana neyin ne olduğunu söyleyene kadar buradan bir yere gitmiyorsun. Uydurmayı 
sen yaparsan, müfettiş bana inanmadığı zaman seni suçlayabilirim."
    Korktuğum kadar uzun sürmedi. Hayal gücü bende olmayan bir şey değildir. 
Hatırlayamadıklarımı uydurdum. Neden otuz beş metre telefon kablosuna ihtiyaç 
duyduğumu soracak tek bir vergi müfettişi yoktur. Mortensen ve Brannigan'ın 
gerçek patronunu yatıştırdıktan sonra faksımı aldım ve Shelley beni işimden uzak 
tutacak başka bir şey bulamadan hemen kapıya yöneldim.
    Evden uzakta olduğum kısa zaman diliminde hem Gizmo hem de Ballantrae beni 
aramıştı. Cep telefonuyla ilgili ad ve adres içimi büyük bir güvenle doldurmadı. 
Cradaco International 679A Otley Yolu, Leeds. Düşünmeden telefonu kapıp Josh'ın 
bürosunu aradım. Josh bir toplantıdaydı ama özel asistanı Julia boştu. Ona Cradaco 
International hakkında şirketler bölümünde bulabileceği bütün ayrıntıları bulmasını 
söyledim.
    Julia veritabanında şirkete bakarken bekledim. Artık her şey tuşların ucunda 
olduğu için eskiden tozlu dosyalarda bulmak için günler harcanan bilgiler hemen 
alınabiliyordu.
    Julia beni fazla bekletmedi. "Kate, düşündüğün gibi paravan bir şirket. Sermayesi 
bir pound. Müdürü James Connery. Şirket sekreteri Sean Bond. Ha! Bu sana da 
kuşkulu gelmedi mi, Kate?"
    "Başka müdür var mı?" diye sordum.
    "Bir tahminin var mı?"
    "Bayan Moneypenny olabilir ya da yalnızca M." dedim.
    "Buna yakın. Bayan Penny Cash."
    İçimi çektim. "Belki işe yarar diye adresi versen iyi olacak." Leeds'deki üç adresi 
not aldım. Üçü de aynı şehirdeydi hiç değilse. Tek bir gidişte yöneticileri ve şirketi 
kontrol edebilirdim. "İyi bir dostsun, Julia" dedim.
    "Boşver. Bunun karşılığında bana küçük bir iyilik yapabilirsin" dedi.
    "Bir söyle bakalım."
    "Richard'a benim için Streisand'ın Wembley konserinin canlı kaydını bulup 
bulamayacağını sorabilir misin?"
    Orta sınıfın üst kesiminde yer alan Julia'yı asla Streisand hayranı sanmazdım ama 
zevkler ve renkler tartışılmaz. "Onun alanının biraz dışında ama gene de elimden 
geleni yaparım" diye söz verdim.
    Şimdi de Ballantrae'yi arama zamanı. Ballantrae telefonu birinci çalışta açtı. 
"Sanırım istediğin şeyi buldum" dedi. "Bir Anglo-Sakson kemer tokası nasıl?"
    "Anglo-Sakson kemerin varsa işe yarar" dedim.
    Ballantrae kıkırdadı. "Bir tören tokası, liderler takarmış ve onlarla birlikte 
gömülürmüş. On beş santime altı santim. Orijinali altından yapılmış, Kelt şekilleri 
verilmiş ve yarı değerli taşlar konulmuş. Varlığı bilinen yalnızca iki toka var. Biri 
British Museum'da, diğeri Whitby yakınlarındaki High Hammerton Hall'da özel bir 
koleksiyonda."
    "Mükemmel görünüyor" dedim. "Sahibiyle konuştunuz mu?"
    "Konuştum. Sahte tokayı son beş aydır sergiliyor ama onu sana ödünç vermeye 
ikna ettim." Açıklama olarak, "okulda birlikteydik" dedi.
    "Toka neden yapılmış?" diye sordum.



    "Sahtesi kurşun, plastik ve ince bir kat altın kaplamadan yapılma. Arkadaşım 
uzman olmayan herkesi yakından bakınca bile aldatacağını söylüyor. İkisini yan 
yana koysan hangisinin gerçek olduğunu anlamanın olanaksız olduğunu söylüyor."
    "Lord Ballantrae, siz bir yıldızsınız" dedim, bu söylediğimde de samimiydim. 
Aristokrasinin doğuştan gelen aptallığı tezim buraya kadardı. Bu adam karşılaştığım 
insanların yüzde doksan beşinden çok daha akıllıydı.
    "Teşekkür ederim. Bu adamları yakalamanı en âz senin kadar ben de istiyorum. 
Belki daha da çok. Ancak o zaman en iyi yaptığımız işe geri dönebiliriz."
    İşten söz etmişken, sonunda Trevor Kerr işiyle ilgili bir şeyler yapmaya başladım. 
Bana gönderdiği faksı ihmal ettiğim için kendimi suçlu hissediyordum ama sanat 
hırsızlığı meselesi çok daha fazla zaman alıyordu. Kerrchem olayına kadar işleri tek 
başıma halledebileceğimi düşünmüştüm. Şimdi Jackson'la aynı fikre gelme 
eğilimindeydim. Bu polislerin işiydi, onların ve benim haftalarca uğraşarak 
çözeceğim işi daha kısa zamanda çözecek kaynak vardı. Sonra içimdeki küçük ses 
asıl nedeni bana fısıldadı. "Trevor Kerr'e tahammül edemiyorsun, bu yüzden uzak 
durmak istiyorsun. Ayrıca Michael Haroun'u etkilemeye de can atıyorsun."
    "Saçmalık" dedim yüksek sesle ve faksları tazelenmiş bir enerjiyle aldım. Biri 
-yenilmez Sheila herhalde- işten çıkarılanların işlerini, ad ve adreslerini de eklemişti. 
Fabrikada ya da depoda çalışanları bir kenara bırakabileceğimi düşündüm. Bunlar ne 
kimyasal knowhow'ı bilir ne de bu kadar karmaşık bir sabotaj planı yapacak satış ve 
dağıtım bilgilerine ulaşabilirdi. Geriye yönetim ve araştırmada çalışan otuz yedi kişi 
kalıyordu.
    Saat dokuzda telefonun kulağıma kaynakla yapıştırıldığını hissettim. Bir 
laboratuvar pazar araştırması yapıyordum. Avrupa Topluluğu Bölgesel Fonu için 
çalıştığımı, hangi becerilerin son zamanlarda talep edilmediğini araştırdığımı iddia 
ediyordum. Kurbanlarıma önceki yıl işten çıkarılan insanlara alternatif bir iş bulup 
bulmadıklarını sormak için aradığımı söyledim. Kerrchem'in işten çıkardığı 
insanların hayli azı bu kategoriye giriyordu ve çoğunlukla düşük düzeyde 
memurlardı. On orta düzeydeki yöneticiden hiçbiri yeni bir iş bulamamıştı ve hepsi 
çok kızgındı. Kimyagerlerden üç laboratuvar teknisyeninden ikisi daha az beceri 
gerektiren ama daha dolgun ücretli işlerde çalışıyordu. Dört laboratuvar araştırma 
personeli işten çıkarılma koşulları ve sözleşme nedeniyle doğrudan rakip şirketlerde 
çalışamıyordu. Biri bir Kuzey Denizi petrol araştırmasında analist olarak iş 
bulmuştu, öbür üçünden ikisi şirketteki adreslerinde değildi. Öyle görünüyor ki 
elimde şüpheli kıtlığı vardı.
    Ayağa kalkıp gerindim. Richard hâlâ eve dönmemiş olduğu için beni işten 
alıkoyacak hiçbir şey yoktu. Bu gece Kerrchem konusunda yapabileceğim bir şey 
varmış gibi görünmüyordu ama öbür araştırmayı da tam olarak bir kenara 
bırakmamıştım. Sağduyum yatağa yatıp dün gece kaçırdığım uykuya dalmam 
gerektiğini söylüyordu ama bir hafta boyun yeterince sağduyulu olmuştum. Mutfağa 
gidip bir sandviç ekmeğinin içine mozzarella, tarama ve güneşte kurutulmuş 
domatesler koydum. Streçfilme sardım, buzdolabından küçük bir şişe maden suyu 
aldım. On beş dakika sonra, limonluğun Richard tarafında bulduğum Dusty 
Sprinfield'ın yeni kasetine neşeyi katılarak M62'de gidiyordum. Rimeli boş verin, bu 
sese bakın Yeraltı tünellerinden geçip üniversitenin yakınlarında yüzeye çıkarak saat 
on olmadan Leeds'e varmıştım. Yollar Headingley'de sakindi ama ara sıra 



zenginlerin evlerini hırsızlar, dan korumak için dolaşan polis helikopterinin ışığı 
ortalığı aydınlatıyordu. Bu günlerde hırsızlık Leeds'de hastalık düzeyine varmıştı; 
altı ayda evi yedi kez soyulan birini tanıyorum. Eve ne zaman yeni bir müzik seti 
getirse, hırsızlar da geliyordu. Artık evleri Armley hapishanesi kadar güvenli ama 
sigorta primleri ipotek kadar yüksekti.
    Weetwood kavşağına yaklaşırken yavaşlayarak evlerin numaralarını inceledim. 
Altı yüz yetmiş dokuz A, bir pasajdaki mağazalardan biri olabilirmiş gibi 
görünüyordu, bu yüzden park edip bacaklarımı gevşettim. 679A numaralı bir yer 
olmamasına şaşırdığımı söyleyemem. Ama bir 679 vardı, bir fırınla kuaför arasına 
sıkışmış küçük bir gazete bayii. Dükkânların arkasına geçerek arkada girişi olan bir 
daire olup olmadığına baktım. Birkaçında vardı ama 679 bunlardan biri değildi. 
Otomobile kafamda birçok düşünceyle geri döndüm. Dennis'in aracısı her kimse, iz 
bırakmamaya kararlıydı. Telefon faturaları için bir konut adresi kullanmak, 
paranoyak olarak kabul edilmeden yapılabilecek en dikkatli yöntemdi.
    Hazır şehirdeyken müdürlerin adreslerine de bakmaya karar verdim ama onları 
evde bulacağım konusunda fazla umudum yoktu. James Connery'nin sözde konutu 
en yakın yerdeydi. On evlik bir sokakta otuz dokuz numaraydı. Chapel Allerton'da 
Sean Bond'un oturduğu yer görme özürlüler için bir yurttu. Penny Cash'inki daha da 
kötüydü. Şirket kayıtlarına göre Burmantofts'da bir arazide oturuyordu. Şehir 
merkezine inerken Quarry Hill'deki yeni Sağlık Bakanlığı binasının Fritz Lang'ın 
Metropolis'inden bir sahneymiş gibi aydınlatıldığını fark ettim. Belli ki içeride 
kocaman bir yüzme havuzu, jakuzi ve jimnastik salonu var. Zor kazanılan 
gelirlerimizden ödediğimiz vergilerin ülkenin sağlığına harcandığını görmek güzel, 
öyle değil mi?
    Eve döndüğümde neredeyse geceyarısı olmuştu. Richard'ın otomobili dışardaydı 
gerçi ön kapıya dokunduğum anda onun evde olduğunu anlamak için bu ipucuna 
ihtiyacım yoktu. Yan kapının tuğlalarının arasından gelen bas sesiyle kapı titriyordu. 
Anahtarımı kilide sokarken tükendiğimi hissettim, başıma müthiş bir ağrı 
saplanmıştı.
    Evin içinden geçerek limonluğa girdim. Richard'ın kapısı açıktı, mobilyaların 
üzerinde farklı bilinç düzeylerinde yarım düzine kadar vücut görülüyordu. Tekno 
dans müziği, bir kütük oyuğu keşfetmiş karınca sürüsü gibi başımın içini oyuyordu. 
Adamın kendisi hiçbir yerde değildi. Mutfağa geçtim, orada onu fırından bir tepsi 
Çin böreği çıkarırken buldum. "Merhaba" dedi. Gözleri zina yaparken yakalanmış 
kadınlar kadar taşlaşmış bakıyordu.
    "Sesi kısma şansımız var mı? Biraz uyumam gerek" dedim.
    "Elbette" dedi, yüzünden tembel bir gülümseme geçti. "Arkadaş ister misin?"
    "Zaten arkadaşın var."
    "On dakika içinde gidebilirler. Sonra tamamen seninim."
    Sözüne sadıktı. On bir dakika sonra dingin bir sessizlik içinde olan yatağıma 
sürünerek girdi. Ne yazık ki nekrofili tarzım değildir.
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Toka büroya benden önce ulaştı, yani Shelley'nin çözmesi gereken bir bilmecesi oldu. 
Büroya geldiğimde tokayı kâğıt ağırlık olarak kullandığını gördüm. "Tamam" dedi, 
"teslim oluyorum"
    Kendimi Shelley'den üstün konumda bulmam çok sık olan bir şey değildir, bu 
yüzden işi biraz uzatmaya karar verdim. "Tahmin edebilirsen sana öğle yemeği 
ısmarlayacağım" dedim.
    Shelley tatlı tatlı, "Öğle yemeğine zaman bulacağını da nereden düşünüyorsun?" 
diye sordu. "Kaldı ki dün sana söylemiştim benim hayal gücüm yok. Öğrenmemi 
istiyorsan çok daha fazlasını ödemek zorundasın."
    Yerimi bilmem gerekirdi. İki yetişkin çocuk annesi. Nasıl şansım olabilirdi ki? 
"Anglo-Sakson tören kemeri tokasının kopyası" dedim. "Bal kabı olarak da bilinir." 
Onurumdan geriye kalanları toplayarak tokayı aldım ve büroma geçtim.
    Bu kez Dennis'in cep telefonu açıktı. "Adamınla bir randevu ayarlamanı istiyorum" 
dedim. "Ona bana kefil olduğunu ve elimde gerçekten özel bir şey olduğunu söyle."
    Dennis, "Bunu yutacağından emin değilim" diye denemeye girişti. "Daha önce 
söylediğim gibi malı kaldırmadan önce evet ya da hayır cevabını beklememiz 
gerekir. Çok pimpirikli, denetimi elinde tutmaktan hoşlanıyor."
    "Ona bu tokadan dünyada yalnızca iki tane olduğunu söyle. Biri bende, öbürü 
British Museum'da. Ona High Hammerton Hall koleksiyonundan olduğunu söyle. 
Altın. Kendisi de araştırma yaptırabilir. înan bana, Dennis, bunu isteyecektir."
    Dennis homurdanarak, "Tamam" dedi. "Ama buluşma yerine ben de seninle 
geleceğim."
    Sert bir sesle, "Gelmeyeceksin" dedim. "Başın yeterince belada zaten. Zor bir iş 
değil, Dennis. Bir park yerindeki adam' la başa çıkabilirim. Bunu bilmen gerekir, beni 
sen eğittin."
    "Bu işin peşine düşmekle çılgın olduğunu düşünüyorum"
    "Müşterin, sigorta şirketinin ödeyeceği parayla yeterince olacaktır zaten."
    "Buna mesleki gurur diyebilirsin."
    "Mesleki keçi inadı" dedi. "Seni tekrar ararım."
    Bill'in bürosuna girdim ve teknolojik aletleri bulundurduğumuz dolabı açtım. 
Aradığım şeyi üst rafın arkasındaki karton bir kutuda buldum. Çok sık 
kullandığımız bir şey değil ama Dennis'in aracısının James Bond hayranı olduğu 
düşünülürse yön gösteren dinleme aygıtı kullanmak bana çok uygun geliyordu. 
Otomobillerin altına yerleştirilen büyük metal kutular geliyorsa aklınıza, kesinlikle 
böyle değil. Modern minyatürleştirme teknolojisi sayesinde elimizdeki dinleme 
aygıtları bir mide hapı büyüklüğünde. Piller yaklaşık bir hafta dayanıyor ve aygıtın 
alıcıya sinyal göndermesini sağlıyor. Mesafe yaklaşık on beş kilometre, tabii araya 
dağlar girmezse. Ekran yönü ve mesafeyi gösteriyor. Aracı tokadan hemen 
kurtulmadığı sürece tokayı izlemek için mükemmel bir alet.
    Bir sonraki durağım Clive Abercrombie'ydi. Gizmo'nun posta kutusuna 
kullanılmış onlukları koymak için Whalley Range'den dolaşarak kuyumcuya gittim. 
Mağazaya girdiğimde Clive bir tezgâhın arkasında dolaşıyor, müşterilere hizmet 
eden personelini denetliyordu. İçeri girdiğimde bana baktı ve hemen dükkânın arka 
tarafına götürdü, beni öyle hızlı itekliyordu ki halının üzerinde topuklarımın izi bile 
kalmadı. Belli ki benim gibilerin oranın Ratners gibi görünmesine neden olacağını 
düşünüyordu. Masum bir sesle, "Acelen mi var, Clive?" diye sordum.



    "Senin acelen olacağını düşündüm. Genellikle vardır da" dedi iğneleyici bir ses 
tonuyla. "Ne istiyorsun?"
    Tokayı çantamdan çıkardım. Clive soluğunu tutmayı önleyemedi. "Bunu nereden 
aldın?" diyerek parmağını parlak altın üzerinde dramatik bir ifadeyle gezdirdi.
    "Merak etme, hayatım suçu önlemekle geçer, işlemeli değil" dedim. "Bu gerçek 
değil. Sahte."
    Clive daha da rahatsız olmuş gibiydi. "Neden çantanda bununla dolaşıyorsun?" 
diye sordu.
    Clive'in züppe olduğunu bildiğimden, "Nottingham Grubu için bir iş yapıyorum" 
dedim.
    Clive kibirli bir ifadeyle, "Bu adı bilmem mi gerekiyor?" diye sordu.
    "Herhalde hayır. Başında Dumdivie'den Lord Ballantrae'nin bulunduğu bir 
soylular konsorsiyumu bu. Sanat hırsızlıklarına karşı. Çok gizli. Büyük Hırsız'a çok 
yaklaştım, bu da onu ortaya çıkarmak için bir tuzak." Dinleme aygıtını cebimden 
çıkardım. "Adamlarından birinin bunu tokaya yerleştirmesini istiyorum. Tercihen dış 
kısmına. Taşlardan birinin altına yerleşebilir diye düşündüm." Aygıtı ve tokayı 
Clive'e verdim.
    Clive birkaç dakika tokayı inceledi; toka silah olarak kullanılabilecek kadar ağırdı, 
özellikle de bir kemere takılmışsa. "İyi iş" yorumunu yaptı. "Bana sahte olduğunu 
söylemeseydin anlamak için kesmem gerekirdi." Clive'den geliyorsa bu bir övgüydü. 
Gözünden lupu çıkardı, "Birkaç saat sürer. Ve bir fiyatı var" dedi.
    "Aaa, buna çok şaşırdım" dedim. "Faturayı bize gönder. Hazır olduğu zaman 
ararsan sevinirim." Mağazadan geçmek için döndüm ama Clive dirseğimi tutup beni 
alt kata doğru itti.
    "Arka kapıdan çıkarsan daha iyi olur" dedi. Yarım dakika sonra sokaktaydım. 
Benden başka birinin yaptığı bir capuccino'yu hak ettiğime karar vererek büroya 
gitmek için manzaralı yola girdim. Bir an Michael Haroun'a telefon edip yarım saat 
işten kaçmasını önermeyi düşündüm ama kendime sert bir dille, bu aşamada 
sigortacıları işe sokmanın sanat hırsızlığı işine yardımcı olmayacağını söyledim. 
Sigortacılar kitaba uygun işler yapmak gerekir diye konuşmaya başlar ve polise bilgi 
verir hemen. Hormonlarımı susturarak Deansgate'deki Atlas Café'ye girdim.
    Burada, İtalya dışındaki en iyi kahvenin yapıldığı iddia edilir. Buna karşı 
çıkmıyordum. Otomobilimi kanal havzasının t arındaki park yerine bırakıp şık cam 
ve ahşap kafeye kadar yürüdüm. Pencere kenarına oturarak lezzetli capuccino'mu 
içtim ve Kerrchem kâğıtlarını çantamdan çıkardım. Gözden geçirme zamanı.
    Ne aradığımı tam olarak bilmiyordum. Bildiğim tek şey, bir şey bulmak 
istediğimdi. işten çıkarılmış personelinin geçmişini araştırma yükünden beni 
kurtaracak herhangi bir şey. İkinci kez dikkatle okuyunca aradığım şeyi buldum.
    Joey Morton’ın kullandığı KerrSter, ülke çapında bir toptancı zinciri olan Filbert 
Brown’un bölgedeki şubesinden alınmıştı. Ölümcül KerrSter alındığı zaman 
toptancıya kimin gittiğini Morton'ın karısı hatırlayamıyordu ama temizleyicinin 
nerden alındığı konusunda hiç kuşku yoktu.
    Fazla bir şey değildi gerçi ama hiç değilse bir başlangıç noktasıydı. Çöp kutusu 
beynimde genellikle bir işe yaramadan duran düzinelerce bilgi parçalarından biri, 
Filbert Brown'in Manchester merkezli bir şirket olduğuydu. Ne zaman evimden 
Kuzey Manchester'e gitsem merkezlerinin ve perakende mağazalarının önünden 



geçtiğim için bunu biliyordum. Birden kendimi enerjik hissederek Atlas'ın keyifli 
havasından çıktım ve hızlı adımlarla otomobile geri döndüm.
    Şehir merkezinin çevresinden dolanmak uzun sürmedi. Filbert Brown'in müşteri 
park yerinden içeriye girmek daha çok zaman aldı. Filbert Brown, Great Ancoats 
Sokağı'nın hemen arkasındaki eski bir fabrika binasındadır. Bu bölge, kentin 
yenilenmesi olarak bilinen kargaşanın tam ortasında. Doğu Manchester'in dünya 
standartlarını yakalama yolunda olduğu düşünülür: Yeni Commonwealth Oyunları 
stadyumu, yeni konutlar ve spor alanları. Ha, yollar bir de. Birçok yol. Kuzeybatının 
yollarında salgın bir hastalık halini alan trafik sıkışıklıkları ye geçici trafik ışıkları için 
bakir bir toprak. Politikacı arkadaşlarım bunun hükümetin öç alması olduğunu 
düşünüyor çünkü çoğumuz onlara oy vermedik.
    Küçük işyerlerinde çalışan bizlerin burunlarına kadar işe gömüldüğü sabah 
saatlerinde olduğumuz düşünülürse, Filbert Brown şaşırtıcı derecede kalabalıktı. 
İçeri girince kendimi kocaman bir depoda buldum. Burası bana son yıllarda 
Avrupa'dan ithal ettiğimiz ucuz temel malzemelerin satıldığı süpermarketleri 
hatırlatıyordu. Netto ya da Aldi'de alışveriş yapan herkes Filbert Brown'da kendini 
evinde gibi hissederdi Bense buralarda alışveriş yapmayı inanılmaz derecede ucuz 
bulurum -almak istediğim hiçbir şey orada bulunmaz. Aynı şev Filbert Brown için de 
geçerliydi. Richard'ın temizliğe sağlıksız bir takıntım olduğunu düşündüğünü 
biliyorum ama ben bile bulaşık makinesi tozu, tezgâhlar için böcek ilaçları ve 
kartonlarca kâğıt havludan etkilenmedim. Mutlulukla alışveriş arabalarını dolduran 
insanların sayısına bakılırsa belli ki azınlıktaydım.
    Birkaç dakika koridorlarda dolaşarak oranın havasını anlamaya çalıştım. 
Dikkatimi çeken şeylerden biri de, KerrSter'in diğer temizleyiciler arasında çok 
belirgin oluşuydu. Göz seviyesindeki bir rafın tümünü kaplamıştı ve göz seviyesi 
satış için çok önemli bir yerdir. Diğer Kerrchem ürünleriyle ve rakiplerin ürünleriyle 
kıyaslandığında KerrSter kesinlikle şatonun kralıydı.
    Şimdi bir bahaneye ihtiyacım vardı. Otomobilime geri döndüm. Pazar 
araştırmacısı gibi davranmaya ihtiyaç duyduğum zaman kullanabileyim diye 
bagajda hep bir katlanabilir klipsti not tahtası bulundururum. Böyle bir tahtanız 
varsa insanların size neler anlattıklarına inanamazsınız. Giysilerimi inceledim. Bordo 
tayt, krem rengi keten yakasız gömlek ve kahverengi ceket giymiştim. Ceket fazla şık 
durduğu için katlayıp bagaja koydum. Gömlek ve taytla sınavı geçebilirdim. Belki 
biraz üşürdüm ama sınavı da geçerdim.
    Çevik adımlarla Filbert Brown'a girdim ve müşteri hizmetleri tezgâhına doğru 
yürüdüm. Tezgâh diyorum ama aslında daha çok küçücük bir kulübeydi. Belli ki 
müşteriler şikâyette bulunmaya teşvik edilmiyordu. Tezgâhın arkasındaki kadın 
buldog köpeğine benzediği için işe alınmış gibi duruyordu.
    "Evet?" diye sordu.
    "Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim" dedim neşeli bir sesle. "Manchester İş 
İdaresi Okulu'nda master yapıyorum ve atış ve pazarlama alanında bir araştırma 
yürütüyorum. Stok kontrolörünüzle konuşabilir miyim acaba?"
    "Randevunuz var mı?"
    "Korkarım yok."
    Kadın zafer kazanmış gibi baktı. "Bir randevu almanız gerek."



    Hayal kırıklığına uğramış gibi yaptım. "Biraz âcil bir durum. Kendi-işini-kendin-
yap mağazalarınızdan birinde yetkili biriyle bir randevu ayarladım ama işi olduğu 
için randevuyu iptal etti ve bu hafta hazırlık araştırmasını yapmam gerek. Yarım 
saatten fazla sürmez. Telefon edip bölümden biriyle görüşmemi sağlayamaz mısınız 
acaba?"
    "Şu sıra biraz yoğunuz" dedi kadın. "Biz" doğru bir kullanım değildi; kasalardaki 
kuyruğa bakılırsa "onlar" demek daha doğru olurdu.
    "Lütfen" diye tekrar denedim gözyaşlarına boğulacakmış gibi bir bakışla.
    Kadın gözlerini tavana dikti. "Zaman kaybı aslında, bunu biliyorsunuz."
    "İşleri yoğunsa daha sonrası için randevu alabilirim" dedim.
    Kadın derin bir iç çekerek telefonu kaldırdı, duvara yapıştırılmış bir listeye baktı 
ve bir numara çevirdi. "Sandra. Ben müşteri hizmetlerinden Maureen. Burada bir 
öğrenci seninle konuşmak istediğini söylüyor... Bir projesi var..." Beni tepeden 
tırnağa süzdü. Sonra kaşlarını kaldırdı. Kulaklarına inanamadan, "Yapacak mısın?" 
diye sordu. "Tamam, ona söylerim." Telefonu elini acıtıyormuş gibi kapattı, "Bayan 
Bates sizinle görüşecek" dedi.
    Duvara yaslanıp bekledim. Birkaç dakika geçtikten sem kasaların yanından bir 
kadın yanımıza yaklaştı. Üzerindeki giysiler diğer personelle aynı renkteydi ama 
onların kırmızı ve krem rengi tulum giymelerine karşın bu kadın kırmızı bir etek ve 
kırmızı-krem bir bluz giymişti. Yaklaşırken gülümsedi, bu da onun neden müşteri 
hizmetlerinde çalıştırılmadığını açıklıyordu. "Ben Sandra Bates" dedi. "Size nasıl 
yardımcı olabilirim?"
    Ben de ona gülümsedim. "Birkaç dakikanızı ayırabilirseniz raf düzenleme 
prensiplerinizi öğrenmek istiyorum" dedim.
    Kadın başını salladı. "Olabilir. Büroma gelirseniz bu konuyu size açıklarım."
    Hemen yanına geçtim. "Gerçekten çok teşekkür ederim" dedim. "Ne kadar yoğun 
olduğunuzu biliyorum."
    "Çok yoğunuz tabii" dedi. "Ama bu sektörde çok daha fazla sayıda kadına şans 
verilmesi gerekiyor. Poly'de okurken erkeklerin değerli zamanlarını ayırmalarını 
sağlamak neredeyse olanaksızdı." Yaşasın kızkardeşlik.
    Sandra beni kendi büromdan biraz daha büyük bir odaya götürdü. Odanın büyük 
kısmını üzerinde PC duran bir masa kaplamıştı. Masanın üstü ve etrafı kâğıt ve 
dosyalarla doluydu. Sandra Bates kâğıt yığınlarının arasından geçerek masasına 
oturdu. Monitöre bakarak, "Bana bir dakika izin verin" dedi.
    Bu zamanı onu inceleyerek geçirdim. Sandra otuzuna merdiven dayamış gibi 
duruyordu, benim boylarımdaydı, çene hizasındaki açık kahverengi saçlarına sarı 
çizgiler atılmıştı. Pembe-beyaz teni, sıradan mavi gözleri ve biraz kalkık burnuyla bir 
oyuncak bebek çekiciliğine sahipti. Tek çelişkili özelliği kararlı ağzıydı; terfi 
konusunda erkeklerle yarışabilecek içsel bir gücü olduğunu gösteriyordu.
    "Tamam" diyerek başını kaldırdı ve bana sırıttı. "Öğrenmek istediğiniz nedir?"
    "Hangi malın hangi rafa gireceğine nasıl karar veriyorsunuz?" diye sordum. Bunu 
neden öğrenmek istediğimi bilmiyordum ama KerrSter konusunu açmak istiyorsam 
bu iyi bir başlangıç noktası olabilirdi.
    "Ürünlerimizin raflardaki genel düzenlemesi, pazar araştırmalarına ve psikolojik 
analize dayalı olarak yukarıdan iletilir. Buna inanabiliyor musunuz?" dedi. "Tıpkı 
süpermarketlerin önce sebze meyveyi sonra içkileri almanıza karar vermeleri gibi. 



Demek istiyorum ki, alışverişi yapan bizler üzümlerin altı paket altında ezileceğini 
biliriz ama sanırım koridorlarda işinizi bitirdikten sonra bir şey içme ihtiyacı 
duyacağınız ilkesinden hareket ediyorlar."
    Sırıtma sırası bana gelmişti. "Peki mağazada hangi kararları veriyorsunuz?"
    "Her bölümde neyin nereye gideceğine karar veriyoruz. Göz seviyesine konulan 
malların eğilmek ya da uzanmak zorunda olduğunuz mallardan daha iyi satıldığı 
düşünülür. Bütün kasalar bilgisayarlı, buradaki bilgisayardan bütün ürün 
rakamlarına ulaşabilirim. Bu şekilde hangi stokun hızla eridiğini görebilir ve 
bitmeden tekrar sipariş verebilirim ya da az satan malların yığılmasını önleyebilirim. 
Belirli bir mal rakip ürünlerden fazla satıyorsa otomatik olarak en iyi raf konumuna 
yerleştirilir, böylece bu malın satış rakamı korunur ya da artar. Buraya kadar tamam 
mı?"
    Başımı salladım. Müthiş mantıklıydı. "Hiç istisna yok mu?"
    Sandra onaylayarak başını salladı. "Var tabii. Çok var. Örneğin bir şirket yeni bir 
ürün çıkardığında çoğunlukla en iyi raf konumuna yerleştirmemiz için bize prim 
verir. Ya da o şirketin ürün satışı rakip bir şirket tarafından aşılmışsa eski 
konumlarına gelmek için belirli bir süre aynı raf yerinde kalmak için üründe indirim 
yapmamıza izin verirler."
    "Kerrchem de KerrSter'de aynı şeyi mi yaptı?" diye sordum.
    Sandra gözlerini kırpıştırdı. Şaşırmış görünerek, "anlayamadım" dedi.
    "Size gelmeden önce bir araştırma yaptım ve KerrSter'in çok popüler olduğunu 
gördüm. Ürünü açtıktan sonra ölen adamdan sonra satışların çok düştüğünü 
sanıyorum" dedim masum bir ifadeyle.
    "Evet, şey, KerrSter her zaman popüler bir ürün olmuştur" dedi kekeleyerek. 
"Sanırım müşterilerimiz o haberi duymadı."
    "Kerrchem'in malı geri çektiğini düşünmüştüm" diye devam ettim. Nedense 
KerrSter'den söz edilmesi Sandra Bates'i tedirginleştirmişti. Soruşturmanın bir 
numaralı kuralı. Koşmalarını sağladığın zaman takip etmeye devam et.
    Tekrar eski haline dönerek, "Bir balyayı geri aldılar" dedi.
    "Gene de ben olsam satın almazdım" dedim. "Rakiplerinizden birinin durumdan 
yararlanmaya çalışmamasına şaşırdım. Aslında onlar gibi küçük bir şirketin 
rakiplerini bu kadar aşmasına da şaşırdım."
    Sandra, "Evet, eee, müşteri tercihlerini her zaman açıklayabilmek mümkün değil. 
Şimdi, depolamayla ilgili bilmek istediğiniz başka bir şey yoksa yapacak başka 
işlerim var" diyerek ayağa kalktı ve masasının üzerindeki kâğıtları belli belirsiz 
salladı.
    Bir dakika içinde sokağa geri dönmüştüm. Bir sabah içinde iki kez kapı dışarı 
edilmek ego için kötüdür. Clive Abercrombie'yi anlayabiliyordum. Ama 
KerrSter'den söz etmek bile Sandra Bates'in işbirlikçi kardeşlik tavrından 
düşmanlığın eşiğine gelmesine neden olmuştu. Anlayamadığım bir şey dönüyordu. 
Ve nefret ettiğim bir şey varsa, o da anlamadığım şeylerdi.
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Ben siperpunk değilim ama Filbert Brown'ın bilgisayar ağına tek başıma 
giremeyeceğimi bilecek kadar sanal korsanlık hakkında bilgim var. Tek tek bölümleri 
birleştiren merkezi bir bilgisayarları olması gerektiğini biliyordum. Bu bilgisayar 
aracılığıyla Sandra Bates'in verilerine ulaşmak mümkün olmalıydı. Eskiden olsa 
-diyelim 1991'de- herhalde ilk aşamayı becerebilirim. Bill'in, modemi başka bir 
bilgisayarla bağlantı kurana kadar telefon numarasını aralıksız çeviren bir programı 
var. Filbert Brown’un merkez bürosuna ulaşmak için bu programı çalıştırabilirdim. 
Herhalde bütün gecemi alırdı ama sonunda oraya girmemi de sağlardı.
    Ne var ki güçler bizim gibi karanlık korsanların başlarının ezilmesi gerektiğine 
karar vermişlerdi, bu yüzden birbiri ardına çalan telefonları saptayan karmaşık bir 
aletleri vardı artık. O zaman da polis gelir ve kapınızı pek de dostça olmayan bir 
tarzda çalardı. Kaldı ki bilgisayarın numarasını elde etmek yalnızca başlangıçtı. Ön 
kapıdan girmek için bir şifreye ihtiyacım vardı. İdeal olarak sistem müdürünün 
şifresine gereksinim duyuyordum. Bir sistemi kullanma izni olan insanların büyük 
kısmı, çalışmaları gereken sistemin ancak sınırlı bir parçasına girme iznine sahiptir. 
Sistem müdürü bilgisayar dilinde süper kullanıcı denilen kişidir, yani sistemin her 
yerine girebilir, istediği zaman her şeyi kontrol edebilir. Bill'in yardımıyla Filbert 
Brown’un bilgisayar sisteminde sistem müdürü konumuna ulaşmayı başarabilirdim. 
Ama Bill dünyanın ta öbür tarafındaydı.
    Geriye bir tek Gizmo kalıyordu. Numarasını çevirdim, bu kez şanslıydım. Bir ses, 
"Ne var?" diye homurdandı.
    "Gizmo."
    "Evet?"
    "Kate. Seni uyandırdım mı?"
    Gizmo boğazını temizledi. "Evet. Bütün gece ayaktaydım. Ne istiyorsun?"
    Ona anlattım. Gizmo ıslık çaldı. "Bunu her zamanki paradan yapamam."
    "Ama yapabilir misin?"
    Güvenli bir sesle, "Elbette yapabilirim" dedi. "Sistem girmek çok zor olmamalı. 
Ama sistem müdürü konumunu istiyorsan bu sana pahalıya patlar."
    "Ne kadara?" diye sordum.
    "Bir buçuk."
    Trevor Kerr'in yüz elli papele daha katlanabileceğine karar verdim. "Anlaştık" 
dedim Gizmo'ya. "Ne zaman olur?"
    Gizmo burnunu çekti. Herhalde onu bütün gece ayakta tutan iş nedeniyle. "Birkaç 
saat" dedi. "Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi."
    Büroya geri döndüğümde rutin işler beni bekliyordu. O sabah postayla bir yığın 
bilgi gelmişti. Bir müşterime, şirketinin uluslararası pazarlama bölümüne başvuran 
üç aday hakkında rapor hazırlayabilmek için bu bilgileri bekliyordum. Adaylardan 
biri edebiyat alanında umut verici bir kariyere sahipmiş gibi görünüyordu. Oxford 
diploması eski Poly'de iki yıllık geçici kursa dönüşmüştü. Kredi ortalaması ortalama 
Üçüncü Dünya ülkelerininkinden daha kötüydü. Eski işverenlerinden biri de onun 
finans becerilerinin patronundan çok kendi banka hesabına yönelik olduğunu 
düşünür gibiydi. Bütün bunlar da seçme işini biraz kolaylaştırıyordu.
    Clive Abercrombie tokanın hazır olduğunu söylemek için beni aradığında saat 
dördü biraz geçiyordu. Bir saat daha çalıştıktan sonra eve giderken tokayı almak için 
uğradım. Clive'in kuyumcusu iyi iş yapmıştı. Dinleme aygıtını aradım ama 



bulamadım. Aracının, benzin istasyonunda aygıtı fark etmesi olanaksızdı. 
Otomobilime geri dönünce alıcının çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Net ve yüksek 
sesliydi.
    Eve gelince telesekreterde Gizmo'nun mesajını buldum.
    "Kate, siparişin hazır. Herhalde bizzat almak istersin. Seni bekliyorum."
    İçimi çekip otomobile geri döndüm. Paranoyak olman seni takip etmedikleri 
anlamına gelmez. Gizmo'nun durumunda sanal korsan takipçilerinin kapısını 
çalmamaları bence küçük bir mucizeydi. Onun yerinde olsam telefona da 
güvenmezdim.
    Yolda bir bankamatiğe uğrayarak günlük limite kadar para çektim. Ev gözetim 
altına alınmış olabilir diye Gizmo'nun evinin bulunduğu sokağın köşesine park 
ettim, keşke aynı şeyi daha önceki gelişimde de hatırlasaydım. Zili çalıp bekledim.
    Kapının zincirli olarak aralanmasından önce neredeyse bir dakika geçti. Sabırla, 
"Benim Giz" dedim. "Yalnızım."
    Gizmo bana bir kâğıt parçası uzattı. Ben de ona parayı verdim. "Görüşürüz" 
diyerek kapıyı kapadı.
    Otomobile dönünce kâğıdı açtım. Üzerinde bir telefon numarası, FB7792JS (login) 
ve CON AN (sistem müdürünün şifresi) yazısı vardı. Bahse girerim sistem 
müdürünün aklındaki Barbar Conan'dı, dünyanın en büyük detektifinin yaratıcısı 
Conan değil. Muhteşem olma hayalleri kuran bir bilgisayar kaçığı daha. Rusholme'a 
uğradım, samosa, soğanlı bhaji, tavuklu pakora ve aloo saag'lı bhaji alarak eve 
döndüm. Uzun bir gece geçireceğimi seziyordum ve Richard’ın Çin yemekleriyle 
geleceğine güvenebilir miyim bilmiyordum.
    Kahve makinesini çalışma odasına getirerek Hint yemekleri ve kahveyle 
bilgisayarın başına oturdum. İletişim programını makineye yükledim. Kâğıdın 
üzerindeki telefon numarasını çevirince kısa bir beklemeden sonra monitörde, "FB'ye 
hoşgeldiniz. Login?" yazısı belirdi. Gizmo'nun bana verdiği harfleri yazdım. 
Monitörde, "Şifre?" yazısı belirdi. "Conan" diye yazdım. Yüksek sesle, "Doyle'deki 
gibi" dedim.
    Ekran boşaldı ve bana çeşitli seçenekler sundu. Yapmam gereken ilk şey sistemi 
tanımaktı. Farklı alanların nasıl düzenlendiğini, kılavuz şemasının nasıl 
kurulduğunu ve uzak terminallere nasıl geçildiğini öğrenmem gerekiyordu. Nedense 
erkenden yatabileceğimi sanmıyordum.
    Saat dokuzda sistemi genel olarak çözmüştüm. Bilgisayarın masa üstü çeşitli harita 
ve şemalarla doluydu. Artık yapmam gereken tek şey, Sandra Bates'in terminalini 
bulup içindeki verileri almaktı. Fazla zaman alacak bir şey gibi görünmüyor, değil 
mi? Elinizde rehber olarak yalnızca otoyol haritası varken Manchester'de bir sokağı 
bulmayı çalıştığınızı düşünün Ara vererek duş aldım, bir kahve daha içtim ve Filbert 
Brown'ın bilgisayarıyla boğuşmaya giriştim.
    Telefon çaldığında şaşkınlıktan iskemleden düşecektim neredeyse. Telefonu açıp, 
"Alo" diye hırladım.
    "Benim." Dennis'di. "Hallettim." Dennis telefon sistemine güvenmeyen 
insanlardandır.
    "Harika. Ne zaman."
    "Yarın. Saat üç buçukta. Hartshead Benzin İstasyonu'nun doğu tarafında."
    "Onu nasıl tanıyacağım?"



    "Metalik yeşil bir Mercedes kullanıyor. Kırk yaşlarında, orta boylu, tepesi açık. Her 
neyse, ona yosma kılıklı ufak tefek bir sarışın olduğunu söyledim." Dennis sesindeki 
zafer ifadesini gizleyemiyordu.
    "Ne söyledin?"
    "Kendin gibi görünmek isteyeceğini sanmam" dedi savunmaya geçerek. "Kate, 
bunlar arkandan gelmelerini isteyeceğin insanlar değil. Sarı bir peruk tak, topuklu 
ayakkabı ve kısa etek giy. O şık coupé'yi de kullanma. Kerhanedeki papaz gibi 
dikkat çeker."
    "Çok teşekkürler, Dennis" dedim.
    Alayımı duymazdan gelen Dennis, "Asıl ben teşekkür ederim" dedi. "Dikkatli ol, 
tamam mı? Nasıl gittiğini bana bildir."
    "Tamam."
    "Umarım şansın yaver gider."
    Keşke bu kadar basit olsaydı. Homurdanarak bilgisayara döndüm. Saat on biri 
biraz geçe Sandra Bates'in dosyasına girmiştim. İlginçtir, Sandra, Filbert Brown’un 
kuzeybatıdaki depoların yarısıyla Ancoats perakende mağazasının genel 
sorumluluğuna sahip görünüyordu. Bunu kısa görüşmemizde belirtmemişti. 
Şimdilik Manchester'e bakmaya karar verdim. Öncelikle Kerrchem'la ilgili siparişlere 
gittim. Bu dosyalara ulaştığımda çıkış aldım. İncelemeyi yasadışı bir yabancı olarak 
başka birinin sisteminde dolaşmayı bitirdikten sonraya erteleyebilirdim. Biraz 
aradıktan sonra ürünlere göre dökümü yapılan kasa bilgilerini buldum. KerrSter'i 
bulana kadar aradım ve bunlardan da çıkış aldım. Son olarak da Sandra'nın 
dosyalarındaki fatura bölümüne girdim. Bir şeyler döndüğüne dair ilk belirtiyi 
burada buldum. Haliyle gizli dosyaları arıyordum. Fatura klasöründeki bireysel 
dosyaların büyüklüklerini topladığım zaman, terminalin, klasörün kapladığını 
söylediği yerden daha az çıktı. Aradaki fark kocaman bir dosya büyüklüğündeydi.

    Sandra Bates kurnazlık yapmıştı. Dosyasına şifre koyabilirdi ama bu durumda 
merkezden bu dosyaya girmeye çalışanlar hemen kuşkuya kapılırdı. Gizli bir dosya 
yapıldığı takdirde tam olarak ne aradığınızı bilmiyorsanız orada olduğunu 
bilmenizin hiç yolu yoktu ve kuşku da uyandırmazdı. Gizli dosyayı kendi hard 
disk'ime kopyaladım, ayrıca görünürdeki Kerrchem fatura klasörünü de aldım. Şu 
anda aklıma başka bir şey gelmediğinden sistemden çıktım. Aklıma yeni bir şey 
gelirse tekrar sisteme girebilirdim. Sistem müdürünün fark edip panik içinde 
şifresini değiştirmesine yol açacak belirgin izler bıraktığımı sanmıyordum.
    Son olarak gizli dosyayı açtım ve onunla öbür fatura dosyasının çıkışını aldım. 
Sonra kâğıtları alıp yatağa gittim. Richard hâlâ ortalıkta yoktu, muhtemelen 
müzisyenlerle birlikteydi. Eve geldiğinde beni uyandırmaktansa kendi yatağına di. 
Yarı birlikte yarı ayrı yaşamanın bir avantajı daha.
    Saat sekize doğru uyandım. Işık açıktı, kâğıtlar yatağa ve yere saçılmıştı. Bir 
sayfayı bile bitirmeden uyku ağır bastırdı. Kâğıtları biraraya topladım. Duş yaptım, 
bir kâse mısır gevreğinin içine muz doğrayıp limonlukta kahveyle kahvaltı yaptım. 
Bir yandan yerken bir yandan da kâğıtları okudum. KerrSter siparişleri son iki ayda 
birden çok artmış, üç katına çıkmıştı. İşin ilginç yanı, büyük siparişler değildi. 
Bilgisayar çıkışlarına göre Sandra her siparişte KerrSter miktarını artırmamıştı. Artan 
tek şey sipariş sayışıydı. Bu da pek etkili bir çalışma yöntemi olarak görünmüyordu.



    KerrSter satışlarının ne zaman arttığını görmek için kasa fişlerini incelemeye 
başladım. O zaman neler olduğunu anladım. Sandra Bates'in bana söylediği bir 
gerçek varsa, o da artan siparişlerin satış bağlantılı olduğuydu. Ama ben çok farklı 
bir şey görüyordum. KerrSter için kasa fişleri, siparişlerin artmasından birkaç gün 
sonraya kadar artmamıştı. Satış bölümü onay vermeden ürüne yıldız konumu 
verilmiş gibi görünüyordu. Trevor Kerr'in ürün profilini artırmak için prim 
vermediğinden emindim; onu böyle bir anlaşma için nakit para verirken 
düşünemiyordum. Trevor bana kârı çok seven ve onu paylaşmaktan hoşlanmayan 
bir adam gibi görünmüştü.
    Artık bilgilerin içine gömülmüştüm. Sıra faturalara geldi. Önce ortalıktaki KerrSter 
fatura dosyasını inceledim. İşte o zaman alarm zilleri çalmaya başladı. Ürün 
siparişleri üç katına çıkmış olabilirdi ama faturalar çıkmamıştı. İki kez inceledim ama 
hata yoktu. Filbert Brown, Kerrchem'e temizlik malzemesi için hâlâ eskiden ödediği 
parayı ödüyordu.
    Geriye bir tek gizli dosya kalmıştı. Bu dosyada KerrSter'in geri kalan üçte ikisi için 
hazırlanan faturalar vardı. Arada önemli bir fark bulunuyordu. Elektronik fon 
transferinin ekstra KerrSter için ödeme yaptığı banka hesap numarası, öbür 
faturalardaki banka hesap numarasıyla aynı değildi. Sandra KerrSter için kime para 
ödüyorsa, kesinlikle Kerchem'e ödemiyordu
    Geriye iki olasılık kalıyordu. Ya Kerrchem'deki biri kendisi için arkadan iş 
çeviriyordu ya da Sandra Bates, böyle korkunç sonuçları olan sahte KerrSter'i 
yapanlarla birlikte çalışıyordu. Hangi teorinin daha akla yakın göründüğünü 
biliyordum.
    Saate baktım. Dokuza on var. Filbert Brown'daki yönetici personelin dokuza kadar 
işe başlamama şansı yüksekti. Hızlı hareket edersem, sistem müdürü sisteme girerek 
kendi kimliğini kullanan birini bulmadan önce bilgisayarlarına girip çıkabilirdim. 
Tam güvende olmak için akşamı beklemem gerekirdi ama sabır dağıtılırken ben 
kapının arkasındaymışım.
    İki dakika sonra tekrar sisteme girdim. Bu kez Sandra Bates'in terminalini 
aramıyordum. Personel klasörünü istiyordum. Dokuza üç kala personel klasörüne 
girdim. Sandra Bates'in dosyasını kendi hard disk'ime kaydettim. Dokuzu bir geçe 
Filbert Brown'dan çıkmıştım. Birkaç dakika sonra Sandra Bates'in özgeçmişini 
inceliyordum.
    Ashton-under-Lyne'deki bir okuldan mezun olmuştu. Burası bir zamanlar ayrı bir 
kasabayken şimdi banliyöyle Doğu Manchester'e bağlı bölgeydi. Sandra, eski adıyla 
Manchester Poly, yeni adıyla Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde iş idaresi 
okumuştu. Üniversite statüsüne geçtiklerinde biri yeni baş harflerin Micky Mouse 
Üniversitesi olarak okunabileceğini fark etmemişti anlaşılan. Sandra mezun olduktan 
sonra büyük bir kendi-işini-kendin-yap mağazalar zincirinde işe girmişti. Birkaç yıl 
orada çalıştıktan sonra üç yıl önce Filbert Brown'a geçmişti. Bir kere terfi etmişti, 
şimdi yirmi bin sterlinden fazla para kazanıyordu. Beni asıl ilgilendiren adresiydi. 
Otuz yedi Aider Way, Burnage. Bugün o işteyken bir ara evini kontrol etmem 
gerekecekti. Herhalde sahte KerrSter'leri üreten kişiyi bulmak için biraz yasadışı 
dinleme işi yapmam ya da evinin önünde nöbete yatmam gerekirdi ve bunu yapmak 
için de Aider Way'in konumunu incelemem gerekiyordu.



    Bunları yapmadan önce de kalkıp giyinmem ve bir yere uğramam gerekiyordu. 
Dennis'in aracısıyla buluşmaya gitmeden önce epeyce zamanım vardı, yani yosma 
kılığını sonraya erteleyebilirdim. Temiz bir jean, Reebock ve jean görünümlü 
pamuklu bir süveter giydim. Öğleden sonrayı topuklu ayakkabılarla geçireceksem 
hiç değilse sabah rahat bir kıyafet giyebilirdim.
    İçeri girdiğimde Shelley dosyalarla ilgileniyordu: Sıkıldığının kesin işareti. 
İğneleyici bir ses tonuyla, "Part-time çalışmaya mı başladık?" dedi.
    Savunmaya geçerek, "Evdeki bilgisayarda çalışıyordum" dedim. Shelley'de 
kendimi tekrar on beş yaşında ve suçlu hissetmemi sağlayacak şaşmaz bir beceri 
vardır.
    "Ara sıra rapor vermen iyi olur" dedi. "Yalnızca bir büro yöneticisi olduğumu 
biliyorum ama neler yaptığını bilmem müşteriler telefon ettiklerinde işe yarar."
    "Affedersin" dedim. "Son birkaç gündür yaptığım işlerin büyük kısmı müşterilerin 
ne yaptığımı bilmesini istemediğim türden de. Günün sonunda kasete bir rapor dikte 
ederim, söz veriyorum." Yağcılıkla gülümsedim. "Capuccino ister misin?"
    Shelley kuşkuyla, "Bu bana neye mal olacak?" diye sordum. Abe Lincoln, Shelley'le 
karşılaşmış olsa herkesin kandırılabileceğini asla söylemezdi.
    "Bu öğleden sonra seni ve otomobilini ödünç alabilir miyim?" diye sordum. "Şu 
çalıntı sanat eserleri işindeki aracıyla buluşmam ve arkasından onu izlemem gerek. 
Coupé'yi fark eder, bu otomobille onun peşine düşemem. Benimle gelmeni ve 
görüşmeden sonra otomobilleri değiştirmemizi istiyorum. Ben senin otomobiline 
binerim, sen de coupé'yle gidersin."
    Shelley, "Rover'ımın sıradan bir otomobil olduğunu mu söylüyorsun?" diye sordu.
    "Yalnızca sayısal anlamda. Lütfen."
    "Otomobilimi tek parça halinde getireceğini nereden bileceğim?"
    Haklıydı: Son on sekiz ayda bir otomobili mahvetmiş, izleme işinde kullandığımız 
Little Rascal'a ciddi zarar vermiştim. İki kaza da benim suçum değildi ama sürücüler 
konusundaki şakaların hedefi gene de bendim. Sıkılı dişlerimin arasından, "Tek 
parça halinde getireceğim" dedim.
    Shelley, "Little Rascal'a ne demeli?" diye sordu. "Onunla peşine düşebilirsin. 
Yapman gereken tek şey Rascal'dan indiğini görmemesini sağlamak. Erken git, 
otomobilden in ve onu bekle."
    Suratımı astım. "Adam Mercedes kullanıyor. Onu otoyolda kaybedeceğimden 
korkuyorum. Kaldı ki hiç de aptal değil. Yola çıkmadan önce benim gittiğimi görene 
kadar bekler herhalde."
    "Peki sen çekip gidersen otomobilleri nasıl değiştireceğiz?"
    "Güven bana. Oraya gittiğimizde nasıl olduğunu göstereceğim."
    Shelley pazarlık yaptı. "Coupe bütün gece bende kalabilir mi?"
    "Elbette. Şimdi de alabilirim çünkü Burnage'de fazla dikkat çekmek istemiyorum."
    Anahtarları değiştik, ben de Burnage'a dört yıllık Rover'la gittim. İlk durağım 
kütüphaneydi, orada seçmen listelerini inceledim. Sandra Bates 37 numarada oturan 
tek kişiydi. Alder Way, her birinde küçük bir bahçe olan 1930'ların ikiz evlerinden 
oluşan sakin bir sokaktı. Açıktan 37 numaraya gidip kapıyı çaldım. Açan olmadı. 
Evin yan tarafında boş bir garaj vardı. Dikkatle oraya gidip arka bahçeye açılan 
demir kapıyı açtım. Anlaşılan Sandra evinde de işinde olduğu kadar Çalışkandı. 
Güneşte kuruyan çamaşırlar ipe asılmıştı. Seçmen listesi ne derse desin Sandra tek 



başına oturmuyordu. İç çamaşırlarının yanında boxer donlar ve çoraplar da vardı. 
Gömlek ve bluzların arasında rüzgârda sallanan iki de tulum gördüm. Belki de 
gizemli kimyageri daha fazla aramama gerek yoktu.
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Alder Yolu No. 35'in kapı zilini çaldım. Tam vazgeçmek üzereydim ki kapı açıldı. Bu 
kadar uzun sürmesinin nedenini anladım. Kapı ağzında duran bitkin görünüşlü genç 
kadının, kolunun iki tarafına yapışmış yeni yürümeye başlamış iki bebeği vardı. 
İkizler bana baktı ve dıgıl mıgıllarla Doğu Avrupa diline benzer bir dille sohbet 
etmeye başladı. Kadın "Evet?" dedi. Hiç değilse o Manchester'li gibi konuşuyordu.
    "Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim" dedim. "Richard Barclay adlı birini 
arıyorum. Bendeki adres yan ev, otuz yedi numara. Ama orada kimse yokmuş gibi 
görünüyor."
    Kadın başını iki yana salladı. "Yan evde o adla kimse yok" dedi konuşmayı sona 
erdirir bir havayla ve eli kapıyı kapamak için yükseldi.
    Şaşırmış görünüp elimde tuttuğum ve üzerine yalnızca sevgilimin adını ve Sandra 
Bates'in adresini yazdığım kâğıt parçasına bakarak, "Emin misiniz?" diye sordum. 
Kâğıdı kadına doğru salladım. "Onunla burada buluşacaktım. Bir iş hakkında."
    Kadın kâğıdı alıp kaşlarını çattı. "Bir yanlışlık olmalı. Yandaki adamın adı Simon. 
Simon Morley."
    İçimi çektim. "Eleman arayan o olabilir mi? Yani doğru adresi ama yanlış ismi 
almış olabilir miyim?"
    İkizlerden biri kadının bacağından sıyrılarak üstüme atladı. Kadın yere bile 
bakmadan bacağını uzatıp bebeğin ilerlemesini önledi. "Sanmıyorum canım" dedi. 
"Simon altı ay kadar önce işten atıldı. Henüz birkaç ay önce kendi işini kurdu, üstüne 
giydiği tuluma bakılırsa kendi başına çalışıyor."
    Hayal kırıklığına uğramış gibi baktım ama başı kalabalık İcadın bunu farketmedi 
bile. ikizlerin sesleri duymazdan gelemeyeceği bir düzeye yükselmişti. "Üzgünüm" 
diyerek kapıyı yüzüme sıkıca kapadı.
    Rover'a geri dönerken hafif sesle, "Hiç üzülme" dedim. "Bayan, sen günümü 
kurtardın." Simon Morley adı kafamın içinde katedral çanı gibi çalmaya başlamıştı.
    
Saat üçte her şey hazırdı. Shelley'le ben M62 üzerinden Bradford çıkışına kadar, yani 
Hartshead Benzin İstasyonu'ndan sonraki ilk çıkışa kadar gittik. Halifax yoluna 
girdik, otoyol kavşağından hemen sonra orada bir yığmak olduğunu hatırlamıştım. 
Shelley'i, Rover'ıyla orada bırakarak otoyola geri döndüm ve servis alanının doğru 
tarafından girmek için yön değiştirdim. Park etmiş otomobillerden biraz uzakta 
durarak böyle günler için gardrobumun dibinde sakladığım beyaz topuklu 
ayakkabılarla park yerine girdim.
    Yosma bir sarışına benzeyip benzemediğimi görmek için kadınlar tuvaletine 
gittim. Perukla kılık değiştirme işini sık yapmam ama birkaç yıl önce radikal bir 
görüntü değişikliği gerekmiş ve Mortensen ve Brannigan'ın nakit parasının önemli 
bir bölümünü çok iyi bir peruğa harcamıştım. Peruğun rengi kızıla çalan bir sarıydı, 
yani kumral saçlarıma uyan çilli yüzüme aykırı kaçmıyordu. Normalde asla 



yapmayacağım kadar ağır makyaj da yaptığım için aynada gördüğüm kişi tam 
istediğim gibiydi. Bu izlenimi iyice vurgulamak için parlak siyah bir mini etek ve 
krem rengi yelekle eski kahverengi deri ceketimi giymiştim. Annem görse beni 
evden atardı.
    Kırmızı rujumu tazeledim ve aynada kendime sırıttım "Şov zamanı, Brannigan" 
diye mırıldanarak park yerine döndüm ve coupé'min kapısına yaslandım.
    Adam tam zamanında geldi. Tam üç buçukta metalik yeşil bir Mercedes park 
yerinin girişinde belirdi. Otomobilimin yanına park etmeden önce yavaşça çevrede 
döndü. Sürücü gerçekten de kırk yaşlarındaydı, gerçi tepesi açık demek çok yakında 
kel olacak biri için nazik bir terimdi. Yolcu kapısın, açıp deri koltuğa oturdum. 
"Sizinle tanıştığıma memnun oldum" dedim.
    Adam selam sabah vermeden, "Dennis bana elinde ilgilenebileceğim bir şey 
olduğunu söyledi" dedi. Sesi mızmız çıkıyordu: Beş dakika içinde sinirlerimi ayağa 
kaldıran türden bir ses. "Normal olarak insanlarla bu biçimde iş yapmayız" diye de 
ekledi. Bana ilk kez bakmıştı.
    "Biliyorum. Dennis nasıl çalıştığınızı bana anlattı. Ama elimdekini size gösterirsem 
bana iş verebileceğinizi düşündüm" dedim sesimi sert çıkartmaya çalışarak.
    "Öyleyse elindekine bir bakalım." Bana doğru döndü. Gözleri gri ve soğuktu, kısık 
gözlerle bakıyordu. Konuştuğu zaman ağzı asimetrik hareket ediyordu, ağzının bir 
köşesinde hayali bir sigarayı ısırıyormuş gibi.
    "Önce paranın rengini görelim" dedim.
    Adam arkasına yaslandı. Dehşet dolu bir an elinin bacaklarıma uzanacağını 
düşündüm ama torpido gözünü açtı. Gözün içinde paralar vardı. Elliliklerin tomarlar 
halinde durduğunu görebiliyordum. On tane tomar vardı. Adam bir tomarı alıp bana 
doğru sallayınca hepsinin ellilik olduğunu gördüm. Sonra torpido gözünü kapattı. 
"Tatmin oldun mu?"
    Çantama uzanarak, "Sen de olacaksın" dedim. Sıradan sarı bir kâğıda sarılı tokayı 
çıkardım. Kâğıdı açarak tokayı gösterdim. "Anglo-Sakson" dedim. "High Hammerton 
Hall'dan."..
    Adam kaba bir tavırla, "Nereden geldiğini biliyorum" diyerek cebinden bir lup 
çıkardı ve tokayı aldı. Umarım tokayı ellerken kulaklarımın zonklamasını 
duymamıştır. Dudağımın üstündeki terleri hissedebiliyordum. "Gerçek mi, yoksa 
sahte mi?" diye sordu.

    Yanımızda duran yirmi bin sterlinlik otomobili gösterdim.
    "Bu gerçek mi? Leo Gemini turbo süper coupé mi, yoksa sahte mi? Kendine gel. 
Burada iş yapıyoruz" dedim saldırgan bir tavırla."Gazetelerde hiç haber okumadım" 
dedi.
    "Bunu ben yazamam, değil mi? Ne istiyorsun, basın toplantısı mı yapayım?"
    Adamın ağzının köşesinde gülümsemeye benzer hafif bir bükülme oldu. "Bu tür 
şeyleri çok mu yaparsın?" diye sordu.
    "Ne istiyorsun, özgeçmişimi mi anlatayım? Dinle, bilmek istediğin tek şey mal 
teslimatı yaparım ve sabıkam yok, bu durumda da Dennis ve Frankie'den çok daha 
iyiyim. Bunu istiyor musun, istemiyor musun?" Elimi tokaya uzattım.



    "Ha, sanırım müşterilerim buna memnun olur" diyerek tokayı ve lupu cebine 
soktu. "Kendin al." Bir yandan torpido gözünü gösterirken bir yandan da iç cebinden 
bir kart çıkarıyordu. Paralan alıp çantama tıktım.
    "Şerefe" dedim.
    Adam kartı bana verdi. Tren ve benzin istasyonlarındaki baskı makinelerinde 
hazırlanmış kartlardan biriydi bu. Bir dakika önce böyle bir makinenin önünden 
geçmiştim. Üzerinde bir tek cep telefonunun numarası vardı. "Bir dahaki sefere işi 
yapmadan önce beni ara ve malı isteyip istemediğimi sor."
    Kapıyı açarken, "Olur tabii" dedim. "Ne istediğini bilen insanları severim." Kapıyı 
hafifçe kapayıp coupé'ye bindim. Aracı adam hareket etme belirtisi göstermediği için 
motoru çalıştırıp uzaklaştım. Otoyola girerken adamın birkaç otomobil arkamda 
olduğunu fark ettim. Sağ şeritte gitmeye devam ettim, adam bırak beni geçmeyi 
yetişmeye bile çalışmıyordu. Otoyoldan ilk yol ağzında çıkarak beni takip 
etmediğinden emin olmak için iki kez dönüş yaptıktan sonra Halifax yoluna saptı. 
Yanına vardığımda Shelley, Rover'dan indi. Ben de coupé’dan fırlayarak Rover'a 
doğru koştum, koşarken bir yandan da ceketimi çıkarıyordum. Shelley motoru çalışır 
durumda bırakmıştı, tıpkı istediğim gibi.
    Otomobili vitese takarken "Daha sonra konuşuruz" diye bağırdım. İlk fırsatta 
yasak bir U dönüşü yaptım ve otoyola geri döndüm. Dinleyici aygıtının alıcısı beni 
rahatlatırcasına bip sesleri çıkarıyordu. Adam benden beş kilometre uzaktaydı ve 
mesafe artıyordu. M62'ye girerken gaz pedalına bastım. Bu otomobil coupé'den 
sonra kaplumbağa gibi görünüyordu ama doksana çıkması uzun süre almadı. 
Peruğu başımdan çıkarıp elimi saçlarımda gezdirdim. Rover'in yolcu koltuğuna bir 
paket ıslak mendil koymuştum, yüzümdeki makyajı silmek için bir avuç dolusu 
mendil kullandım.
    Alıcının ekranına göre adamın yönü biraz değişti. Beklediğim gibi M621'den 
Leeds'e doğru dönmüştü. Aramızdaki mesafeyi azaltmamaya dikkat ederek onu 
izledim. Artık yalnızca 2,7 kilometre ilerimdeydi. Aslında dönünce şehir sokaklarının 
labirentinde kaybolmamak için ona çok daha yakın olmalıydım. Neyse ki M621 
yokuş aşağı bir yoldu, adam da hız kameralarına yakalanmayacak bir hızla 
gidiyordu. Wetherby ve Harrogate'e geldiğimizde soluk yeşil tavanının otoyoldan 
çıktığını görecek kadar yakınındaydım. Neyse ki epeyce trafik vardı da aramıza 
birkaç otomobil sokmayı başarabilmiştim. Armley kavşağındaki kuyrukta yeleğin 
üzerine jean gömleğimi giyerek belden yukarı dönüşümü tamamladım.
    Adam şehir içindeki tünellere girip de alıcı sinyal alamadığında bir an paniğe 
kapıldım. Ama adam gün ışığına çıkar çıkmaz sinyal tekrar belirdi. Sheepscar'daki 
karışık yollara yaklaşırken çok yakınındaydım, Roundhay Yolu'na saparken 
aramızda bir otomobil vardı. Takip edildiğini hiç fark etmediğini düşündüm çünkü 
peşinizde biri olduğunu düşündüğünüz zaman yapacağınız şeylerin hiçbirini 
yapmıyordu; ne kırmızı ne ana yolda ani dönüşler yapıyor, ne de şerit 
değiştiriyordu.
    Roundhay Yolu'nda bir süre gittikten sonra parkın kenarında sola dönüp Prince 
Caddesi'ne girdi. Yeşil oyun alanları ve Leeds'in bütün köpeklerinin yürümesine 
yetecek kadar ot vardı burada. Caddenin Street Lane'le birleştiği yerde adam sağdaki 
bir evin araba yoluna girdi. Mercedes'in çift arabalık bir garaja girdiğini görerek 
yanından geçip gittim, köşede bir park yeri buldum. Topuklu ayakkabıları 



ayağımdan atıp otomobilde bıraktığım taytı giydim. Mini eteği de üstümden atarak 
otomobilden çıktım, ayaklarıma Reebock'larımı geçirdim. Sonra Prince Caddesi'nde 
yürüyüşe çıktım. Anlaşılan aracı olmak, özel detektif olmaktan çok daha kârlı bir işti. 
Keltoş'un evi yoldan gerideydi, bir buçuk yüzyıllık sanayi kirlenmesiyle kararmış 
taşlardan yapılma büyük bir binaydı. Çeyrek milyon dolardan aşağı değildir bence. 
Herhalde sokaktaki en popüler adam da bu aracıydı; iyi aracıların iyi komşu 
olduğunu söylerler! Yoluma devam edip park kapısının kenarındaki seyyar satıcıdan 
dondurma aldım. Duvara oturup doldurmamı yalayarak Keltoş'un evini bir süre 
gözledim.
    Bir dakika sonra araba yoluna bir Audi girdi. İçinden sarışın bir kadın ve okul 
forması giymiş iki kız çıktı. Oturduğum yerden kızlar on yaşlarında gibi 
görünüyordu. Kadın otomobili araba yolunda bırakıp kızlarla birlikte içeri girdi. 
Dondurmamı bitirdikten sonra otomobilime geri döndüm. Birkaç dakika çevreyi 
dolaşarak nöbete yatmak için uygun bir yer bulmaya çalıştım. En sonunda bir sıra 
dükkânın önündeki cebe park ettim. Oradan evin tamamını göremiyordum ama 
kapıyı ve araba yolunu görebiliyordum. Bir evin önüne park etmemekle komşuların 
dikkatini çekmeyeceğimi umdum. Yarın buraya tekrar gelmek zorunda kalırsam 
polise telefon eder ve bölgede kriminal olmayan bir konuda gözlem yaptığımı 
söylerdim. Arkadaşlar arasında birkaç beyaz yalanın lâfı mı olur?
    Telefonumu çıkarıp bölge kütüphanesine telefon ettim seçmen listesinde bu adrese 
bakmalarını istedim. Bana o adreste oturanların Nicholas ve Michelle Turner 
olduğunu söylediler. En nihayet Ian Fleming'in sayfalarından fırlamamış bir isim 
vardı elimde.

    Saat altıyı biraz geçe kadın kızlarla birlikte tekrar evden çıktı. Elinde bir torba 
vardı. Yanımdan bana hiç bakmadan geçip gittiler. Saat sekizi geçe ıslak saçlarla 
döndüler. Spor yaptıklarını çıkardım bundan. İşte bu yüzden ben bir detektifim. 
Sekiz buçukta yolun birkaç yüz metre ilerisindeki Flying Pizza'ya telefon ederek 
kendime bir pizza ısmarladım. On dakika sonra otomobilden inerek pizzamı aldım 
ve tuvaletlerini kullandım. Pizzayı otomobilde yerken Shelley'nin tertemiz yer ve 
koltuk döşemesine zeytin düşürmemeye dikkat ettim. Saat dokuzda telefonum çaldı. 
Hattın diğer ucundaki ses, "Kate, ben Michael Haroun" dedi.
    Birden koltukta dikildim, elimi saçlarımda gezdirip gülümsedim. Sanki beni 
görebilirmiş gibi. Tam bir saçmalık. "Merhaba, Michael" dedim. "Senin için ne 
yapabilirim?"
    "Bu akşam bir içki içebilir miyiz diyordum. Bana gelişmeleri anlatırsın."
    "Hayır ve hayır. Çalışıyorum ve sen benim müşterim değilsin." Dostça 
davranmadığımı düşünmesin diye hemen, "Bu demek değil ki birlikte dostça bir içki 
içemeyiz" diye de ekledim.
    "Deneme yaptığım için beni suçlayamazsın" dedi. "Gerçekten ilgileniyorum."
    Nazlı bir sesle, "Benimle mi, işimle mi?" diye sordum.
    "Tabii ki her ikisiyle de. İşin ne zaman bitecek?"
    "Epey sürer ve Leeds'deyim." Umarım hissettiğim pişmanlığı o da fark etmiştir.
    "Leeds'de mi? Orada ne yapıyorsun?"
    "Bir ipucunu değerlendirmeye çalışıyorum."
    "Demek ilerleme kaydettin. Harika!"



    "Henry'nin olayı üzerinde çalıştığımı söylemedim" dedim. "Birden çok müşterimiz 
var, bunu biliyorsun."
    "Tamam, tamam, mesajı aldım, bu işe burnunu sokma, Haroun. Bu gece 
buluşamayacağımıza üzüldüm. Belki yakında görüşürüz."
    "Neden yarın beni aramıyorsun? O zaman boş zamanım olup olmayacağını bilecek 
durumda olurum."
    "Ararım. Konuştuğumuza memnun oldum Kate."
    "Ben de." Bu küçük hoşluktan sonra nöbetim çok daha katlanabilir hale dönüştü. 
Radyo yatakta kitap okuma zamanı geldiğini söyleyince günü burada bitirmeye 
karar verdim. Nicholas Turner ya da toka bu gece bir yere gitmeyecekmiş gibi 
görünüyordu.
    Eve döndüğümde, üstümü değiştirirken bıraktığım Kerrcherr dosyasını elime 
aldım. Eski çalışanlar listesini inceleyince bir ismin hemen öne çıktığını fark ettim. 
Simon Morley hakkında yanılmamıştım. Kerrchem'de laboratuvar teknisyeniydi, altı 
ay önce altın kelepçeyle işten çıkarılmıştı. Taşındığı için bağlantı kuramadıklarımdan 
biriydi. Hiç değilse şimdi nerede oturduğunu biliyordum. Tulumuyla da ne yaptığını 
biliyormuşum gibi komik bir duygu vardı içimde.
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Bill'in Saab Turbo'sunu saat yediye beş kala Street Lane'deki mağazaların önünde 
park ettim. İzlemenin ilk kurallarından biri, dolanırken sık sık araç değiştirmektir. 
Neyse ki Bill, İtalya'ya giderken evinin ve otomobilinin anahtarlarını açık bırakmıştı. 
Shelley'nin Rover'ını Bill'in garajında bırakmıştı. Sharon'un telesekreterine mesaj 
bırakıp şimdilik coupé ile idare etmesini söylemiştim. Shelley'nin böyle bir zorluğa 
katlanacağından emindim; Rover'ı ona geri vermeme nedenimin, sevgili 
otomobilinin bir garajda tamir görmesi olduğu sonucuna hemen varmayacağını 
varsayarsak tabii.
    Bu sabah kimin evinin dışında oturacağımı yazı turayla belirlemiştim. Bir yandan 
Nicholas Turner'ı yakından izlemezsem tokaya dinleyici konulması tümüyle zaman 
kaybı olacaktı Öte yandan Simon Morley'nin temizlik işindeki küçük serüveni bir 
adamın hayatına mal olmuştu. Uyuyamadan sağa sola dönmüştüm, sonunda normal 
olarak bitkisel hayattaymış gibi uyuyan Richard yatağın içinde oturdu ve neler olup 
bittiğini öğrenmek istedi. Sonunda ikilemimi ona anlatmaya ikna etti. Onunla hep 
sorunlarımı konuşurdum ama otomobil dolandırıcılığı olayı her ikimize de çok 
büyük acı verdiğinden bundan kaçınıyordum.
    Richard en sonunda, "Aracı adamın peşinden gitmen gerek" dedi.
    "Neden?"
    "Çünkü bu kez adamı kaybedersen, asla ikinci bir şansın olmaz. Er ya da geç biri 
tokanın yalnızca sahte olmadığını, aynı zamanda da dinleme aygıtlı sahte bir toka 
olduğunu anlar ve o zaman da birilerinin arananlar listesine girmiş olursun. Bu 
Simon Morley kazara birini öldürmüşse, gelecekte kimyevi çorbasına koyduklarına 
çok daha fazla dikkat edecektir. Hâlâ bu işi yapıyor olsa şaşardım. Belki onu bir 
arasam iyi olacak; böyle müthiş bir kimyagerse ona iş vermekten memnun olacak 
insanlar tanıyorum."



    Omzuna bir yumruk attım. "Takıldığın insanlar hakkında ne düşündüğümü sana 
daha önce söylemiştim."
    Sırıttı. "Şaka yapıyordum canım. Ottan daha güçlü şeylerim olduğunu biliyorsun. 
Her neyse, Brannigan, aracın hemen peşine düşmen gerek."
    Hâlâ kuşku duyarak, "Emin misin?" dedim.
    "Eminim."
    "Ya on bin sterlin ne olacak?"
    Richard omuzlarını silkti. "Şimdilik sende kalsın. Hepimin paraya ihtiyacı var."
    "Ama bu çok para. Sigorta şirketine ya da herhangi birine geri vermem gerekmez 
mi?"
    "Onlar sende böyle bir para olduğunu bilmiyor, farkına bile varmazlar. Belki de 
Mortensen ve Brannigan için erken bir Noel ikramiyesi olarak görebilirsin."
    "Bilmiyorum."
    "Güven bana. Bir doktor değilim" diyerek kolunu omzuma doladı ve enseme 
burnunu sürttü. İçim gıcıklandı. Cinsel uyarılarla mücadele edilemez. Bunu 
denemek istemedim bile. Michael da kimmiş?
    
Turner ailesi yedi buçukta kalktı. Ebeveyn yatak odasının perdeleri açıldı, bir an 
pijamasıyla Nicholas'ı gördüm. Bu kez nöbete tam teçhizat gelmiştim. Yolcu 
koltuğunun altında bir video kamera vardı, çekim yapmasına olanak veren ama 
kimsenin göremediği tek yönlü kumaştan yapılma bir çantanın içine konulmuştu. 
Çantama çok güçlü bir dürbün koymuştum ve yolcu koltuğunda uzun lensli 
Nikon'um duruyordu. Beş yüz sterlin de ceketimin cebindeydi. Dokuz bin beş yüz 
sterlini Richard'a bırakmıştım; Richard, bir süre ortadan kaybolması iyi olacak 
paralar için sahte adla açtığım banka hesabına yatırması için kesin talimat almıştı.
    Saat sekizi çeyrek geçe Bayan Turner ve iki kızı ortaya çıktı. Kızlar aynı şık okul 
formasını giymişti. Audi evden uzaklaştı. İki saat sonra geri döndü. Bayan Turner, 
Bosna'yı besleyecek kadar çok Tesco torbasını zorlukla taşıyarak içeri girdi. Sonra iki 
saat hiçbir şey olmadı. Saat bire çeyrek kala Bayan Turner dışarıya çıktı, Audi'sine 
bindi ve uzaklaştı. Saat ikiyi on beş geri döndü, o sırada Flying Pizza'dan aldığım 
özel pizzamın yarısını yemiştim. Çok yakında bir şeyler olmazsa ya sıkıntıdan ölecek 
ya da eve gidecektim. Üstelik Radio Four da saat üçle dört arasında fazla iyi değildir, 
bir saat daha, toplumda sağlık hizmetlerinin iyi gitmediğine kesinlikle inanan 
uzmanların konuşmalarını dinlemeye dayanacağımı sanmıyordum.
    Yarım saat sonra ön kapı açıldı ve Nicholas Turner dışarı çıktı. Elinde bir evrak 
çantası ve takım elbise kılıfı vardı. Garajı açtı, kılıfı bagaja koydu ve geri geri yola 
çıktı. "Geronimo" diye mırıldanarak motoru çalıştırdım. Birkaç saniye içinde ekran 
bana tokanın adamın yanında olduğunu söyledi. Trafiğe karışıp arkasına takıldım.
    Şehir merkezine doğru yokuş aşağı inerken trafik hayli sıkışık olduğundan 
Mercedes'i gözden kaçırmamak zor değildi. Aramıza birkaç otomobil sokmuştum ve 
birkaç trafik ışığına yakalandım ama trafik yoğun olduğu için adam fazla ileri 
gidemedi. Çok geçmeden otoyola doğru gittiğini kavradım, bu da gerginliğimi biraz 
azalttı. Ya Manchester'a doğru M621'i ya da güneydoğuya doğru M1'i seçeceği bir 
yol ayrımına geldiğinde onu yakaladım. Turner ilk kavşağı görmezden gelerek M1'e 
girdi. Saab'la onu izlemek kolaydı, bu yüzden Rover yerine onu almıştım. Başta 



aramızdaki yarım millik mesafeyi korudum çünkü M62 yol ağzında onu kaybetmek 
istemiyordum. Beklediğim gibi oradan dönerek Hull'a doğru doğuya yöneldi.
    Otoyola girdik, hız seksen beşin ne altına iniyor ne üstüne çıkıyordu. Hız 
kameraları hakkında benim de duyduğum söylentileri duymuştu anlaşılan. Hull'a 
geldiğimizde Turner feribot işaretlerini takip etti. Ben de kalbim çarparak peşinden 
gittim. Limanda park edip bilet gişesine gitti. Ben de kuyruğa tam zamanında girdim 
ve o geceki feribotta otomobili ve kendisi için yer ayırttığını duydum. Hiç seçeneğim 
yoktu. Ben de aynı şeyi Yapmak zorundaydım.
    Kuyruktan çıktığımda Turner ortada yoktu. Otomobilime bindim ve tokanın 
feribottan uzaklaştığını ekranda gördüm. Ya adam tokadan kurtulacaktı ya da 
feribota yanında tokayla binecekti. Her iki durumda da onu izlemeye 
çalışmaktaydım. Ekranın gösterdiği yönde ilerlerken telefonumu alıp Richard'ın 
numarasını çevirdim. Gösterge panelindeki saat beşi yirmi geçiyordu. Dua ettim. 
Richard üçüncü çalışta telefonu açtı. "Merhaba, Richard Barclay" dedi.
    "Çok büyük bir iyiliğe ihtiyacım var" dedim.
    "Senin sesini duymak da çok güzel, Brannigan" dedi.
    "Âcil durum. Hull'dayım."
    "Bu bana da âcil bir durummuş gibi geldi."
    "Hollanda'ya giden altı buçuk feribotunda olmam gerek. Pasaportum masamın üst 
çekmecesinde. Alıp buraya gelebilir misin?"
    "Benim otomobilimle mi? Dalgamı geçiyorsun?"
    Ağlayabilirdim. Haklıydı elbette. Hayli elden geçirilmiş olsa da Richard'ın 
Volswagen'i bu mesafeyi zamanında katedemezdi. Sonra coupé'yi hatırladım. 
"Gemini, Shelley'de" dedim. "Beş dakika sonra büronun önünde buluşmanızı 
ayarlayabilirim. Bunu yapabilir misin?"
    Richard, "Orada olacağım" diye söz verdi.
    Bir gözüm monitörde, bir gözüm yolda büroyu aradım. Herhalde Hull'ın 
sokaklarındaki en tehlikeli şey bendim. Doğuya, Humber halicinin iç kısımlarına 
doğru gidiyor gibiydik. Shelley telefonu neşeli bir sesle açtı.
    "Soru sorma, acil durum" dedim.
    Shelley teslim olarak, "Tutuklandın" dedi.
    "Tutuklanmadım. Uluslararası sanat hırsızları çetesinin tam kuyruğundayım. 
Bazıları benimle çalışmaktan gurur duyardı."
    "Tamam, âcil durum. Bunun benimle ilgisi nedir?"
    "Bekle, sanırım birilerini kaybediyorum..." Hull'ın banliyölerinden çıktık, ekranda 
ani bir yön değişikliği oldu. Tak' bir kilometre kadar ileride bir sağ dönüş vardı. 
Dikkatle dar alana gidip park ettim. Aramızdaki mesafe sabit kaldı. Turner 
durmuştu.
    Telefon kulağımda cıyaklıyordu. "Affedersin, Shelley, arabamla beş dakika içinde 
Richard'la büronun girişinde buluşun. Gemini'yi ona vermeni istiyorum. Kendi 
otomobilini sana bırakacak, yani tekerleksiz kalmayacaksın" diye ekledim zayıf bir 
sesle.
    "Onu mu kullanmamı istiyorsun?"
    "Senin sokaklarında harikalar yaratır" diyerek telefonu kapadım. Tartışacak ruh 
halinde değildim. Otomobili vitese takıp yavaşça ilerleyerek Turner'ın otomobilini 
aradım. Asfalt yol birkaç yüz metre ilerideki bir pub'ın park yerinde sona erdi. 



Turner'ın Mercedes'i dışında iki otomobil daha vardı. Tokayı en fazla parayı verene 
önermiş olsa bile oraya girmem mümkün değildi. Bu kadar az müşteri varken 
kesinlikle dikkat çekerdim. Yapabileceğim tek şey ana yola dönmek ve Turner'ın 
yanında tokayla gelmesi için dua etmekti.
    Bir saat kadar bekledikten sonra ekran hareket belirtileri göstermeye başladı. Toka 
bana doğru geliyordu. Birkaç dakika sonra Turner'ın otomobili yan yoldan çıkarak 
Hull'a doğru gitmeye başladı. Peşine takılırken, "Tanrı sahiden de var" dedim. Beş 
buçukta feribota geri döndük. Turner gemiye binmek için bekleyen otomobil 
kuyruğuna girdi ama ben bilet gişesinin önünde kaldım. İstediğim en son şey, 
oyunun bu aşamasında beni ve Saab'ı görmesiydi.
    Richard altıya beş kala bir fren gıcırtısıyla yanımda durdu. Otomobilden inerken 
baş parmağını kaldırdı. Yolcu koltuğundan âcil durum çantamı alıp Saab'ın yanına 
geldi. Çantayı arka koltuğa koyduktan sonra öne oturdu. "İyi iş" diyerek yanağından 
şapırtıyla öpmek için eğildim.
    Richard, "Yakalanmış olabileceğim bütün hız kameraları cezasını sen ödeyeceksin" 
dedi. "Gerçekten de uçuyor gibi, bu coupé."
    "Pasaportu getirdin mi?"
    Richard iç cebinden iki pasaport çıkardı. Benimki ve kendisininki. "Benim de 
seninle gelmemin iyi olacağını düşündüm"
    "Önümüzdeki birkaç gün âcil bir işim yok ve bir gezi yapmamızın tam zamanı."
    Başımı iki yana salladım. "Kesinlikle olmaz. Bu bir gezi değil, iş. İyi zaman geçirip 
geçirmediğini merak etmek zorunda kalmadan da endişe edeceğim çok şey var 
zaten. Bunun için gerçekten teşekkür ederim ama sen benimle gelmiyorsun."
    Richard yüzünü astı. "Bu adamın nereye gittiğini bildiğini sanmam."
    "Hiçbir fikrim yok. Ama o nereye giderse ben de peşinden gideceğim."
    Richard, "Bir kılıfa ihtiyacın olabilir" dedi. "Bazen bir kadın yerine bir çiftin daha 
az dikkat çektiği durumlar olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Sanırım benim de 
gelmem gerekiyor. Otomobili ortaklaşa sürebiliriz."
    "Hayır. Ve hayır. Ve gene hayır. Sen nasıl benim ergenlik çağındaki rock yıldızı 
hayranlarıyla röportaj yapmamı beklemiyorsan, ben de senin, detektifçilik oynamanı 
beklemiyorum. Evine dön, Richard. Lütfen."
    Richard içini çekti, isyankâr bir havası vardı. "Tamam" dedi. Dokuz yaşındaki oğlu 
Davy'yi bilgisayarın başından zorla uzaklaştırıp saatin makul bir yatma saati 
olduğunu söylediğim zaman çocuğun gösterdiği tepki gibi çıkıyordu sesi. Kapıyı 
açıp dışarıya çıkarken, "Kediyi beslememi sakın bekleme" dedi.
    Uzattığı zeytin dalına sırıtarak, "Benim kedim yok" dedim.
    "Döndüğünde olabilir. Kendine dikkat et, Brannigan" Dikiz aynasından bakarak el 
salladım. Yavaşça ilerleyerek kuyruğa girerken otomobiline binip uzaklaştığını 
gördüm. Yarım saat sonra geminin içinde iskeleden yavaşça uzaklaştı. Kuzey 
Denizi'nin çelik grisi sularına ilerleyişimizi seyrediyordum.
    Yolculuğun hemen tümünü kamaramda Bill'in otomobilinde bulduğum bir casus 
romanını okuyarak geçirdim. Dışarı yalnızca yemek için çıktım, yemek bilet fiyatına 
dahildi. Yemek saatinin bitişine en yakın zamanı tercih etmiştim, Turner'ın daha 
önce yiyip salondan çıktığını umuyordum. Doğru karar vermişim; restoranda yoktu, 
beni göreceğinden kaygı duymadan yemeğimin tadını çıkarabildim. Beni tokalı 
yosma olarak tanımayacağından emindim ama bu izleme uzun sürerse beni bir ara 



bir yerlerde görmesi mümkündü. Feribotla aramda bağlantı kurmasını 
istemiyordum.
    Kamarama geri dönerken döviz aldım: 50'şer sterlinlik gulden, Belçika Frankı, 
Alman Markı, Fransız Frankı, İsviçre Frankı ve İtalyan Lireti. Şansı zorlamamak 
gerek. Deniz, rahat bir uyku uyumamı sağlayacak kadar durgundu. Rotterdam'a 
vardığımızda gerekirse bütün gün direksiyon sallayabilirdim. Otomobilimin 
bulunduğu yerden Turner'ı göremiyordum ve geminin çelik iskeleti ekranda alıcı 
sinyallerinin görünmesine fazla yardımcı olmuyordu.
    Ama gemiden iner inmez sinyali güçlü ve net bir biçimde almaya başladım. Bill'in 
Avrupalı ataları bir kez daha benden yana çalışıyordu. Bill ailesini ziyaret etmek için 
kıtada o kadar çok dolaşır ki, bagajındaki bir kutuda kuzey Avrupa'nın büyük 
kısmının yol haritaları ve şehir planlan bulunur. Kutuyu arka koltuğa almış ve 
Hollanda'yla Belçika haritalarını yolcu koltuğuna koymuştum. Haritayla ekranı 
karşılaştırınca Turnen Eindhoven'a doğru gittiğini tahmin ettim. Otoyola girer 
girmez aramızdaki mesafeyi kapamak için gaz pedalına iyice bastım.
    Yarım saat sonra Turner tekrar görüş menzilime girmişti. Altmışın altında 
gidiyordu ve tampon tampona gitmek zorunda kaldık. Çaktırmadan makul bir 
uzaklıktan izlememi sağlayan bir trafikti. Eindhoven'ı geçene kadar otoyolda kaldı. 
Bir sonraki muhtemel durak Anvers'ti. Bence bundan daha iyi bir yer olamazdı. 
Bill'in annesi Anversli'dir ve orada hâlâ akrabaları var. Birkaç haftasonu Bill'e birlikte 
oraya gitmiş ve ilk bakışta şehre âşık olmuştum. Şimdi bu şehri bir âşığın 
yakınlığıyla bildiğimi hissediyordum.
    Şanslı bir günümdeydim. Turner, Anvers'e, E34'e girdi ve şehir merkezine yöneldi. 
Nereye gideceğini biliyor gibiydi; bu da izlememi, gideceği yer konusunda haritaya 
bakmasından ya da birilerine yol sormasından çok daha kolaylaştırıyordu. Bense 
tekrar Anvers'te bulunmaktan çok hoşnuttum. Nasıl beceriyor bilmiyorum ama bu 
şehir Belçika ekonomisinin başkenti olmasına rağmen gene de çekiciliğini koruyor. 
Büyük dokları, finans merkezi ve petro kimya sanayileriyle kültürü yan yana 
koyamazsınız normal olarak. Pelikaanstraat'ı da unutmayalım: Dünyanın en zengin 
sokakları arasında Wall Street'ten sonra ikincidir. Bir düşünün, bir aracının Anvers'e 
gelmesi için Pelikaanstraat'ta bir iş yapmasından daha iyi bir neden olabilir mi? 
Çünkü buranın elmasları, dünyadaki nakitin en taşınabilir biçimidir.
    Burası Turner'ın varmak istediği yer gibi görünüyordu. Gerçekten de bir yanda 
elmas tüccarlarının, öte yandan demiryolu hattının bulunduğu sokaklardan 
geçiyorduk. Ama Turner, Centraal İstasyonu'nun köşesine kadar devam etti ve 
Keyserler'den sola döndü. De Keyser'in biraz ilerisindeki bir park yerine girdi. Burası 
şehir merkezinin en pahalı otellerinden biridir. Turner evrak çantasıyla valizini aldı 
ve otelin içine girdi. Küfrederek birkaç yüz metre ötede bir park yeri bulana kadar 
blokun çevresini dolaştım. Otelin karşısındaki bar ve restoranlardan birini seçerek 
kahve ve Belçika waffle'i aldım. Muhtemelen otel garajına götürmek üzere bir 
valenin Turner’ın otomobiline bindiğini gördüm.
    Üçüncü kahvemi içerken Turner otelden dışarı çıktı. Kahveyi masada bırakıp 
yanına bozuk para koydum ve peşine takıldım. Turner istasyonun yanındaki alana 
gitti ve CarnotStraat'da tramvay duraklarına doğru yürüdü. Tramvay bekleye 
insanların arasına karıştı. Yakındaki bir sigara bayiine giderek bir tramvay bileti 
aldım. Dışarı çıktığımda Turner'ın hâlâ orada olması için dua ediyordum.



    Oradaydı ama çok kısa bir süre için. Durağa gelen bir tramvaya binmek üzereydi. 
Sokağın karşısına koşup tam kapılar kapanırken ikinci vagona atladım. Turner önde 
oturuyordu, arkası bana dönüktü. Melkmarkt yakınlarında tramvaydan indi Onu 
izlemekte hiç zorluk çekmedim. Turner katedrali geçti ve eski şehrin kıvrımlı ortaçağ 
sokaklarına daldı. Gezintiye çıkmış gibi yürüyordu ve izlendiğinden 
şüpheleniyormuş gibi durmuyordu. Ama kendim için bunu söyleyemezdim. 
Ensemde bir gıdıklanma hissediyordum, izlendiğimi bilinçaltımdan biliyormuş gibi. 
Sürekli arkama bakıp durdum ama beni panikletecek hiçbir şey göremedim.
    Sonunda Vrijdag Markt'ta durduk. Haftada iki kez yapılan ikinci el müzayedesi 
için saat çok geç olduğundan Turner'ın Plantin-Moretus Müzesi'ne gittiğini 
varsaydım. Bir matbaa müzesine gidebilmek için mi onu Anvers'e kadar izlemiştim? 
Turner bilet alırken geride durdum, sonra tekrar peşine takıldım. En sevdiğim 
müzelerden birini ziyaret etmek çok hoş bir fikir olsa da, sanat hırsızı hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olmama nasıl yardımcı olacağını bilmiyordum.
    Plantin-Moretus evi ve mobilyaları, Christopher Plantin on altıncı yüzyılda 
Avrupa'nın matbaa kralıyken bıraktığı gibiydi. Ama Nicholas Turner resimler, el 
yazmaları ve antika mobilyalarla fazla ilgili görünmüyordu. Odalardan hızla 
geçiyordu. O zaman kare evin ortasındaki kapalı bahçeye doğru gittiğini anladım. 
Onu izlemek yerine birinci katta kalarak neler olup bittiğini seyretmeyi tercih ettim.
    Turner yalnızca hava almak istermiş gibi bir sıranın üzerine oturdu. Beş dakika 
kadar sonra biri daha yanına geldi. Hiç konuşmadılar ama birkaç dakika sonra 
yabancı kişi kalkarken gazetesini Turner’ın evrak çantasının üzerine bıraktı. Birkaç 
dakika daha geçtikten sonra Turner gazeteyi aldı, evrak çantasına koydu ve çıkışa 
doğru yürüdü. Anlaşılan çok fazla James Bond filmi seyretmişti.
    Hemen daha önce ziyaret ettiğim odalara geçerek Turner’ın bir taksi çevirdiğini 
tam zamanında görecek biçimde sokağa çıktım. Arkasından alana koştum ama 
görünürde hiç taksi yoktu. Bir taksiyi durdurmak için Grote Markt'a kadar koşmam 
gerekti.
    Şans hâlâ benden yanaydı. Tam Keyserlei'e dönmüştük ki Turner'ın otele doğru 
yürüdüğünü gördüm. Taksinin parasını ödeyip nöbet tutmak için bir bar seçtim. 
Turner'ı tekrar görmeden önce bir dolu midye yemiş ve üç kahve içmiştim. Turner 
bu kez Pelikaanstraat'ın köşesine kadar yürüdü. Sokağın birkaç yüz metre 
ilerisindeki bir elmas tüccarının mağazasına girdi. Bulunduğum yer nöbet tutmaya 
pek elverişli değildi. İnsanların haklı olarak şüphelenecekleri bir mahalleydi. Sokakta 
biraz salaş görünüşlü bir otel fark ettim, geri dönüp otele girdim. Geceyi geçirmek 
için fena bir yer değildi, beklerken bir de oda tuttum. Lobide, Kapıya yakın bir 
kanepeye oturup bekledim.
    Tam Turner’ın başka bir yöne gittiğini düşünmeye başlamıştım ki saat altıya doğru 
geri döndü. Bu kez onu otele kadar izledim. Turner resepsiyona gidip anahtarını 
aldı. Bruges'e günlük turlarla ilgili bir broşür aldım ve saat yedide restoranda masa 
ayırdığını ve altıda kaldırılmak istediğini duyacak kadar yakınma yaklaşmayı 
başarabildim. Öyle görünüyor ki erken yatmaktan daha heyecanlandırıcı bir şey 
planlamıyordu. Bu bana da iyi bir fikir gibi geldi.
    Yatmadan önce yapmam gereken bir iki şey vardı ama saat yedi buçukta işlerimi 
halletmiştim. Otelin telefonunu kullanarak Shelley'i aradım çünkü cep telefonum 
kıta sistemine uygun değildi. Shelley nerede olduğumu, ne yaptığımı öğrenince hiç 



etkilenmedi. Richard'ın otomobilinden de hiç etkilenmemişti. Kendi otomobilinin 
evinden birkaç mil uzakta, Richard’ın garajında olduğunu öğrenince daha da az 
heyecanlandı ama garajın anahtarları benim çantamın dibindeydi.
    Otomobil kiralama şirketlerinin harikaları sayesinde ondan daha iyi 
durumdaydım. Köşedeki garajda kendi Mercedes'im duruyordu. Saab, Hertz 
binasının yüksek çitinin ardına güvenle park edilmişti. Çıtır çıtır patates kızartmaları, 
kocaman bir biftek ve koca bir dilim tatlı yemiştim. Yıllardır iş yaparken bu kadar 
güzel yemek yediğimi hatırlamıyorum.
    Saat dokuzda oteldeki odamda CNN seyrediyordum. Yatağın yanındaki 
komodinde büyük bir bardak votka ve greyfurt suyu duruyordu. Tam kalkıp banyo 
alacaktım ki yatak odamın kapı kilidinde bir anahtarın çevrildiğini duydum.
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Bir iki saniye içinde yataktan çıkıp banyonun açık kapısından içeri girerken ışıkları 
kapadım. Kapının dışında her kim varsa odaya girerken önümden geçmek zorunda 
kalacak ve ona yol gösterecek yalnızca bir televizyon ekranı olacaktı. Ayak sesleri 
durdu, kapı açılırken koridordan halıya ışık yayıldı. Işığın yanından bir gölge geçti, 
sonra ışığın kapladığı alan daraldı ve kapı kapanırken yok oldu. Tekme atmaya 
hazırlanarak vücudumu gerdim.
    Karşı duvarda bir el, ardından bir omuz göründü. Kapı ağzından fırlayarak bir 
ayağımı öne çıkardım ve bütün ağırlığımla karın seviyesinde düz bir tekmeye 
verdim, korku ve şaşkınlığımı artırmak için olanca gücümle de bağırdım. Ayağım ete 
değdi ve sert bir çarpma sesiyle kapıya çarptı, yere yığılırken içinden bir homurtuyla 
dışarıya çıktı. Ağırlığımı ayaklarımda bırakarak geriye çekildim ve ışığı yaktım.
    Richard halının üzerinde iki büklümdü, kolları savunur gibi karnında 
kavuşmuştu. İlk kez ne diyeceğimi şaşırdım. Dönüş pozisyonumu bırakıp ona 
bakakaldım.
    Richard, "Allah kahretsin" dedi. "Bu geleneksel bir Belçika selamı falan mı?"
    "Davetsiz misafirler için geleneksel detektif selamı" diye hırladım. "Ne cehenneme 
buraya geldin?"
    Richard ayağa kalkmaya uğraştı, hâlâ midesini tutuyordu. "Seni görmek de çok 
güzel, Brannigan" dedi. Beni iterek kendini yatağa attı ve dertop oldu. "Allah 
kahretsin, midemin yerini değiştirip sol omzuma koydun sanırım."
    Acımasızca, "Çok iyi olmuş" dedim. "Beni çok korkuttun."
    Richard masum bir sesle, "Peki neden banyodaydın?" diye sordu.
    "Telefonun suyu mu çıktı? Yabancı bir telefon sistemini kullanamıyor musun? Peki 
buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Nerede olduğumu sana Shelley mi söyledi?"
    Richard midesini ovmayı bırakıp oturma pozisyonuna geçti. "Sana sürpriz 
yaparım diye düşünmüştüm. Bilmiyorum, sen de kendine detektif mi diyorsun? 
Feribota bindiğinden beri peşindeyim, sen fark etmedin bile" dedi gururla.
    Odadaki tek iskemlenin yanına gidip üstüne çöktüm. "Beni izliyor muydun?"
    "Aynen öyle" dedi.
    Şimdi beni kaygılandırmıştı. Peşimde İngiltere kayıtlı bir coupé’yi fark 
edemeyecek kadar Nicholas Turner'ı gözlemekle meşgulsem, detektiflikten vazgeçip 



gözlem becerilerini hiç gerektirmeyen bir işe geçmemin zamanı gelmişti. "Sana 
inanmıyorum" dedim. "Shelley sana nerede olduğumu söyledi, sen de uçağa binip 
buraya geldin."
    Richard sırıttı. Böyle bir gülümseme karşısında ilk kez onu öpmek değil, vurmak 
istedim. "Özür dilerim, Brannigan. Her şeyi tek başıma yaptım."
    "Kesinlikle hayır. Feribottaki coupé’yi görmememe imkân yok" dedim, artık buna 
emindim. Saab gemiye binen son otomobillerden biriydi. Onu görmeden coupé’yi 
gemiye sokmuş olamazdı.
    Richard kendini beğenmiş bir tavırla, "Ben de öyle düşünmüştüm" dedi. "Bu 
yüzden coupé’yi Hull'da bıraktım. Yaya olarak yolculuk ettim, dolayısıyla gemiden 
senden önce indim. Feribot terminalinde bir Mercedes kiraladım ve sen inerken 
peşine takıldım. Sonra seni buraya kadar izledim. Tramvaya bindiğin zaman seni 
kaybettiğimi sandım ama bir taksi buldum, taksi de tramvayı takip etti. Tıpkı 
filmlerdeki gibi. Sen müzedeyken dışarıda bekledim ve buraya geldiğinde 
istasyonun içine sığındım.
    Başımı şaşkınlık içinde iki yana salladım. "Peki odanın anahtarını nasıl aldın?"
    Sırıtması beni sinirlendirmeye başlamıştı. "Resepsiyonistle biraz sohbet ettim. Kız 
arkadaşımın iş gezisine çıktığını, benim de ona sürpriz yapmak için buraya geldiğimi 
söyledim. Bana iki bin franka patladı, iyi bir tekmenin karşılığında ödediğim en 
yüksek para."
    Kırk sterlin. Etkilenmiştim. "Sanırım şimdi beş parasızsın, öyle değil mi?" diye 
sordum ciddi bir sesle.
    Richard suçlu suçlu baktı. "Pek değil. Paranın geri kalanını bankaya götürmeyi 
unuttuğum için yanımda getirdim."
    Etkileneyim mi, kızayım mı bilemiyordum. Harcama hızıma bakılırsa elimin 
altında para olması kesinlikle iyi olacaktı ama Richard'ın ayağımın altına dolaşmasını 
istemiyordum. Richard'ın ne yaptığını merak etmek zorunda kalmadan da Turner'ı 
izlemekle ilgili sorunlarım vardı zaten. "Teşekkürler" dedim. "Param bittiğinde ne 
yapacağımı merak ediyordum. Yarın eve giderken parayı bana bırakabilirsin."
    Richard afallamış gibi baktı. "Beni gördüğüne memnun olacağım sanmıştım" dedi.
    Ayağa kalkıp yatakta yanına oturdum. "Elbette seni gördüğüme sevindim. 
Yalnızca işimi yapmaya çalışırken seni merak etmek istemiyorum."
    "Merak edecek ne varmış ki?" diye sordu Richard. "Ben çocuk değilim, Kate. Bak, 
peşinde olduğun insanlar ciddi tipler, kesinlikle bu böyle. Fazladan bir çift gözü 
kullanabilirsin. Fazladan bir otomobilden ise hiç söz etmiyorum. Adam uzun bir 
yolculuğa çıkacaksa sürekli aynı otomobili kullanamazsın ve otomobil kiralayayım 
derken onu kaybedebilirsin. Ben burada kalırsam, iki cep telefonu kiralarız, böylece 
birimiz benzin doldurmak ya da tuvalet ihtiyacı için durduğunda öbürü adamı 
izleyebilir."
    Söylediklerinin en rahatsız edici yanı doğru olmalarıydı. Aynı konuda ben de 
kaygılanıyordum. "Bilmiyorum" dedim. Bu benim alanım, benim iyi bildiğim iş, 
benim uzmanlığım, seri yalnızca amatörsün, demek istiyordum. Ama onu kırmak da 
istemiyordum. Beni en çok kaygılandıran şey, son kez bana yardım etmeye çalıştığı 
olaydan sonra Richard'ın bana bir şey kanıtlamak zorunda hissetmesiydi. Ve birinin 
bir şey kanıtlaması gerekiyorsa, sabır gerektiren bir işte bundan daha tehlikeli bir şey 
yoktur.



    
Ertesi sabah saat altıyı çeyrek geçe, Pelikaanstraat'da kiralık Mercedes'te 
oturuyordum. Richard otelden birkaç yüz metre ötede, Keyserlei'deydi. Turner hangi 
yöne dönerse dönsün birimiz onun peşine takılacaktı. Yolcu koltuğunda duran aleti 
bir kez daha kontrol ettim. Richard önceki akşam tam olarak dürüst olmamıştı. Zorla 
da olsa yanımda kalmasını kabul ettiğim zaman bir çift cep telefonu kiraladığını 
itiraf etmişti, yani duyu dediği şeyi anlayacağıma o kadar inanıyordu.
    Bir plan üzerinde anlaşmıştık. Turner'ı izlemek için dinleme aygıtını ben 
kullanacaktım. Richard ise benim arkamda kalacaktı. Otomobil değiştirmek, benzin 
almak ya da tuvalete gitmek için durmak zorunda kalırsam ona telefon edecektim o 
da benim yerimi alacaktı. Turner'ı gördüğü an bana telefon edecek, ben de gidip 
yapmam gerekeni yapacaktım. Ben yerimi alınca Richard tekrar arkama geçecekti. 
Planımız böyleydi. Yayı kırık bir kurma oyuncak gibi çalışacağına bahse girerdim.
    İstasyondaki makineden aldığım kahveyi yudumlayarak ekrana baktım. Toka 
henüz hareket etmemişti. Önceki akşam aldığım waffle'lardan birini yedim. Her 
lokmayla birlikte kan şekerimin arttığını hissediyordum. Saat yediye beş kala telefon 
çaldığında, şeker ve kafein bileşimi kendimi insan gibi hissetmemi sağlamıştı 
neredeyse.
    Richard, "Z-Victor'dan BD'ye dedi. "Hedef harekete geçti. Tam önündeyim. Trafik 
ışıklarına doğru gidiyoruz. Sol şeritte gidiyor. Stop."
    Bütün gün böyle devam ederse akşam yemeği saatinde onu öldürebilirdim. Gaza 
basıp hızla köşeyi döndüm. İki otomobilin trafik ışığından sola döndüğünü tam 
zamanında gördüm. Onlara yetişmemin hiç yolu olmadığı için ekranı izlemeye 
koyuldum. Onları otoyoldan bir mil kadar önce yakaladım. Öyle görünüyor ki 
güneydoğuya, Almanya'ya doğru gidiyorduk.
    Otoyola varınca Richard'ı arayıp arkama geçmesini söyledim. Turner'la aramı iki 
kilometre olarak korudum, bu da saatte 140'la gitmek anlamına geliyordu. Beş 
dakika sonra Richard önümde belirdi, hafifçe yana kayarak arkama geçti. Saat 
dokuzda Maastricht ve Aachen'i geçmiştik, dinleme aygıtı Köln civarındaki 
otobanlardan güvenle geçti, Ren'in batısına vardığımızda Bonn'a hızla 
yaklaşıyorduk. Otoyol orman ve tepeleri arasından geçtikçe Belçika'nın sıkıcı ovalan 
artık uzak bir ak kalıyordu. Nedense Avrupa'daki otoyollar bizimkilerden daha 
çekici bir manzara olarak görünür. Belki de bunun nedeni manzaranın tanımlanamaz 
yabancılığıdır ama bunun özellikle Almanlar'ın Yeşiller politikasını bizden birkaç yıl 
önce ciddiye almasıyla bir ilgisi olduğundan kuşkulanıyorum.
    Saat on bire az kala Karlsruhe'nin kuzeyinden geçtik, hiç yorulma belirtisi yoktu. 
Richard'a telefon edip önüme geçmesini ve Turner'ı izlemesini söyledim. Otoyol 
şehrin hemen güneyinde ikiye ayrıldı; A5 güneye doğru devam ediyor, A8 doguya 
gidiyordu. Köln'ün aksine yanlış karar verirsek kolayca geri dönme olanağı yoktu. 
Birkaç dakika sonra Richard telefon ederek A5'de kalmamı söyledi. Nehir vadisinde 
yola devam ettik, soldaki ağaçlık tepeler dağlara dönüşmeye başladı, zaman zaman 
gördüğümüz kayalık doruklar sıklaştı.
    İsviçre sınırından birkaç kilometre önce ekranda yanıp sönen ışık bana doğru 
hareket etmeye başladı. Öyle görünüyor ki Turner durmuştu. Yakıt göstergeme 
bakarak benzin almak için durduğunu tahmin ettim. Richard'a telefon ettim ve ben 
yola devam ederken onun benzin istasyonlarından birinde durmasını söyledim. 



İsviçre gümrüğüne pasaportumu sallar sallamaz en yakın yerde durup yakıt 
deposunu tıka basa doldurdum. Birkaç sandviç, İsviçre çikolatası ve birkaç kutu 
maden suyu aldıktan sonra hemen otomobilin yanına koştum. Toka hâlâ arkamdaydı 
ama hızla yaklaşıyordu. Richard'a telefon ettim.
    Richard, "Her ikimiz de benzin aldık" diye rapor verdi. "Önce onun çıkmasını 
bekledim, sonra para ödedim, ardından onu sınıra kadar takip ettim. Sen neredesin?"
    "Birazdan geçeceğiniz benzincide" dedim. "Artık Turner m peşini bırakabilirsin. 
Benzincilere girersen arkama geçersin" işlerin bu kadar iyi gittiğine inanamıyordum. 
Sürekli bir zorluk çıkmasını bekliyordum.
    Basel'i geçerek Zürih'e doğru ilerledik. Artık Alpler'e gelmiştik, dağlar iki 
tarafımızda kule gibi yükseliyordu. Turner ve tokayı kaçırmamak için dikkatimi yola 
vermemiş manzaranın keyfini çıkarırdım. Her zamanki gibi akşam iş çıkışı trafiğine 
yakalanmış gibi gergindim.
    Şehrin kenarından geçerek Zürih Gölü'ne doğru ilerledim. Gölün yarısında 
ekrandaki sinyal birden sağa savruldu. "Allah kahretsin" diye mırıldandım. Gaz 
pedalına basarken Richard'ın arkamda olup olmadığına baktım. Otoyol çıkışı çok 
yakındaydı, dağlara çıkan yola hızla girdim. Telefonu kavrayıp Richard'ın hafızaya 
aldığım numarasını çevirdim. "Orada bekle" dedim. "Geri dönerse peşine 
takılabileceğin biçimde otoyola doğru çevir burnunu."
    Richard, "Anlaşıldı Roger" dedi. "Yardım istersen beni ara."
    Ben yola devam ettim, ekrandaki sinyalle yol haritasını karşılaştırıyordum. Daha 
ayrıntılı bir İsviçre haritamın olmamasına küfrederek otomobili hızla, dağ yoluna 
dönüşen yoldaki virajlardan geçirdim. Birkaç kilometre sonra ana yolda kalmanın 
yanlış bir karar olduğunu anladım çünkü toka bir açıyla sürekli benden 
uzaklaşıyordu. Annemin beni reddedeceği biçimde küfrederek bir lastik gıcırtısıyla 
öyle bir U dönüşü yaptım ki neredeyse küçük bir zincirleme kazaya neden 
olacaktım. Geri dönüp dar, kıvrımlı bir yan yola girdim. Ana yoldan bir kilometre 
kadar ötede ekran birden karardı.
    Panikledim. İlk düşüncem Turner'in biriyle buluştuğu ya da birini otomobile 
aldığı, o kişinin de tokaya bakar bakmaz dinleme aygıtını bulduğu ve çıkardığıydı. 
Sonra mantığım işin içine girdi ve bu kadar kısa sürede bunun olanaksız olduğunu 
söyledi. Bir tarafta dimdik bir kaya, diğer tarafta dipsiz bir uçurumun bulunduğu 
virajı hızla alırken işi çözdüm. Dağlar o kadar yüksek ve sıktı ki, sinyalleri 
iletmiyordu.
    Otomobili virajlardan olanca hızımla geçirdim, lastikler her virajda cıyaklıyordu, 
bileklerim hidrolik direksiyona rağmen ağrımaya başlamıştı. Vadide bir metal yığını 
haline gelmemesine o kadar yoğunlaşmıştım ki Turner'ı kaçıracaktım neredeyse Bir 
tünelin sonundaki gün ışığının aniliğiyle yol geniş platoya dönüştü. Bir Alp çayırının 
ortasındaydık, inekler otluyordu, manzara bir İsviçre kartpostalına benziyordu. 
Kenarda bacaları tüten bir han vardı. Kalabalık park yerinin kenarına Turner'ın soluk 
yeşil Mercedes'i park edilmişti. Ekran da tekrar yanıp sönüyordu.
    Rahatlayarak derin bir iç geçirdikten sonra park yerinin en uzağına park ettim ve 
Richard'a telefon ederek her şeyin yolunda olduğunu söylemeye çalıştım. Hiç şansım 
yoktu. Sanırım dağlar gene aramıza girmişti. Otomobilden indim, gizlenme 
eşyalarımın durduğu çantadan siyah bir bere ve bir büyükanne gözlüğü çıkarıp hana 
girdim. İçerisi her yeri ahşap geleneksel bir İsviçre şalesiydi. Duvarlar dev Alp 



manzarası posterleriyle süslenmişti, ortadaki şömine yanıyordu. Salondaki masaların 
çoğu doluydu. Şöyle bir tarayınca Turner'in iki kişilik bir masada tek başına 
oturduğunu, menüyü incelediğini gördüm. Geleneksel giysiler içindeki bir garson 
yanıma gelerek Almanca bir şeyler söyledi. Omuzlarımı silkerek okul Fransızcamı 
kullanmaya çalıştım. Yemek yemek istediğimi, tek başıma olduğumu söyledim ve 
telefonları olup olmadığını sordum.
    Garson kız bana gülümseyerek ateşin yanındaki bir masayı ve telefonu gösterdi. 
Kasadan bozuk para aldım ve Richard'a telefon ettim. Nedense Richard, benim çok 
güzel bir yerde oturmama karşın kendisinin yolun kenarında durarak otoyol ve 
kaçınılmaz ineklerle dolu tarlalardan başka bir şey görmemesinden hiç 
heyecanlanmamıştı. "Gidip kendine sandviç falan al" dedim. "Yola çıktığımız zaman 
sana haber veririm."
    Masama döndüm. Turner'ın dumanı tüten çorbaya yumulduğunu göz ucuyla 
görebiliyordum. Yanında bir bira bardağı olduğu için bir şeyler yiyecek zamanım 
olduğunu tahmin ettim. Tyroler gröstl, yani üstünde pişmiş yumurta olan patates, 
soğan ve domuz eti karışımı bir yemek ısmarladım. Menüde fast food'a en çok 
benzeyen yemek buydu. Haklıydım. Yemeğim beş dakikadan kısa sürede önüme 
geldi. Yemeğimin yarısına gelmiştim ki Turner'in asıl yemeği geldi. Görebildiğim tek 
olan patates yığınına bakarak iki kişilik yemek yediğini tahmin ettim. Doğrusunu 
söylemek gerekirse bu yolculuğu neden yaptığını anlayamamıştım. Yemek buna 
değerdi tabii. Bir daha Zürih'ten geçecek olursam kesinlikle buraya gelecektim.
    Yemeğimi bitirdikten sonra kahvemi yudumlarken Turner da kocaman bir dilim 
limonlu kek yiyordu. Gün ortasında b kadar çok şeyi mideye indirmiş olsam on mil 
sonra direksiyon başında uyuyakalırdım. Turner'in daha canlı bir metabolizması 
olduğunu umut ettim. Adam hesabı istediği zaman ben de kendi hesabımı kasaya 
götürdüm, Richard'a telefon ederek hareket etmek üzere olduğumuzu söyledim ve 
otomobile geri döndüm. Birkaç dakika sonra Turner yola çıkmıştı, coupé, birkaç viraj 
arkasındaydı.
    Otoyola çıktığımızda bir panik daha yaşadım. Richard'ın Mercedes'inin durması 
gereken yerde siyah bir BMW vardı. Yanından geçerken bakınca Richard'ın sırıtarak 
başparmağını kaldırdığını gördüm. Birkaç dakika sonra arkamda yerini alırken 
telefon çaldı. "Sierra kırk dokuzdan Sierra Oscar'a" dedi. "Sürpriz, sürpriz. Zürih'e 
geri dönüp otomobil değiştirdim. Değişiklik zamanının geldiğini düşünmüştüm."
    "İyi bir düşünce" diye itiraf ettim. Belki de korktuğum kadar güvenilmez değildi. 
Onun Jean-Paul Gaultier kadar esrarengiz olduğunu düşünen bendim. Zaman 
hayatımdaki erkeğin yeteneklerini yeniden değerlendirmeye uygun değildi ama bu 
düşünceyi gelecekte ele almak üzere aklımın bir köşesine yazdım.
    Vergi kaçakçıları, dolandırıcılar ve pul koleksiyonu yapan korsanlar cenneti 
Liechtenstein'a doğru gittiğimizi tahmin ettim. Yanılmışım. Güneye doğru devam 
ederek Alpler'in içine yol aldık. Richard tekrar önüme geçmiş, Turner'in peşine 
takılmıştı. Bu kadar ileri gittikten sonra onu kaybetmemeye kararlıydım. Artık 
Richard'da da başka bir otomobil olduğu için burnunun dibinde gitmesine memnun 
olmuştum.
    Birkaç mil sonra içim bir hoş olmaya başladı. Hiç kaçış yolu yoktu. San Bernadino 
tüneline doğru gidiyorduk. Posta arabası gibi beni ezmek için bekleyen milyonlarca 
ton ağırlığında kayaların başımın üstünde durduğunu bilerek o karanlık tünelde on 



kilometre gitmek. Düşüncesi bile inlememe yetti. Tünellerden çok korkarım. Bunu 
bilen fazla insan yok. Mer'deki tünellerden geçmemek için yolumu otuz mil 
uzattığım oldu.
    Geçen her dakikayla birlikte dağın eteğindeki o kara delik giderek yaklaşıyor ve 
kalbim daha hızlı çarpıyordu. Umarsızca Bill'in otomobilini aldığım zaman içine 
attığım kasetleri kaktırdım. İçlerinde bir tane bile yatıştırıcı bir müzik yoktu. Ne 
Enya, ne Mary Coughlan, hatta ne "Everything But The Girl." Bol bol Pet Shop Boys, 
Eurythmics ve REM. Crowded House'da karar kılarak tünel trafiğinin uğursuz sesini 
bastıracak kadar sesi açtım ve ritme kendimi kaptırmaya çalıştım.
    Tünele gireli iki dakika olmamıştı ki sırtım ter içinde kaldı. Üç dakika sonra 
dudağımın üstü ıpıslaktı. Dört dakika sonra alnım bir kanalizasyon duvarı kadar 
kaygandı. Altı dakika geçti, eklemlerim direksiyonun üzerinde bembeyaz kesildi. 
Duvarlar üstüme kapanıyormuş gibi geliyordu. Bunun yalnızca bir hayal olduğunu 
ve Crowded House'un acımı yatıştırmaya söz verdiğini düşünmeye çalıştım. 
Crowded House yalan söylemişti. On dakika sonra boğazımda düğümlenen çığlığı 
hissedebiliyordum. Tam gözyaşlarına boğulmak üzereyken önümdeki otomobilin 
çevresinde hafif bir ışık belirdi.
    Gün ışığına çıkar çıkmaz telefonum çalmaya başladı. "Ne var?" dedim soluk 
soluğa.
    Richard, "İyi misin?" diye sordu. Tünellerle ilgili fobimi iyi bilir.
    "Yaşayacağım." Zorlukla yutkundum. "Sorduğun için teşekkürler."
    "Sen bir kahramansın, Brannigan" dedi.
    Homurdanarak, "Boşver" dedim. "Turner'ı hâlâ takip ediyor musun?"
    "Hem de nasıl. Biraz yavaşladı. Öyle görünüyor ki İtalya'ya doğru gidiyoruz."
    Hiç değilse dilini konuşabileceğim bir yerde olacağım düşündüm sevinerek. 
Almanya ve İsviçre'de Turner'in tek kelimesini bile anlayamadığım bir görüşme 
yapacağından korkup durmuştum. Ama İtalyanca'm akıcıydı; öğrenciyken 
Oxford’un en seçkin İtalyan lokantalarının mutfaklarında çalışmıştım. Ya bu dili 
öğrenecektim ya da sessizce baş sallayacaktım. Fırsat bulduğum zaman İtalya'da tatil 
yaparak İtalyanca'mın pas tutmasını engelledim.
    Yamaç aşağı neşeyle indim, tekrar açık havada olmaktan memnundum, dağ 
doruklarını yavaş yavaş ardımızda bırakmamız beni rahatlatmıştı. Milano'ya saat 
beşi biraz geçe girdik. Richard tekrar arkama geçmişti. Yedide Cenova'nın 
çevresinden dolaşıyorduk. Müthiş bir yolculuk olmuştu. Omuzlarım kasılmıştı, 
sırtım uyuşmuştu, sürekli kıpırdamama rağmen popom kaskatı kesilmişti. Bu fazla 
mesainin Henry'nin faturasına yazılacağını düşünerek omuz silktim. Bir süre daha 
buna katlanacaktı.
    Cenova'da A12'de tekrar doğuya yöneldik, dağların arasından geçen 
autostrada'lardan biriydi bu yol da. Kendime küçük tünellerin büyük köprülerin 
altından geçmeye benzediğini söyleyip duruyordum sürekli ama bunun bana fazla 
bir yardımı olmadı, özellikle de sinyal alamayıp da her seferinde panik atağı 
yaşadığım için.
    Cenova'da kırk beş dakika geçirdikten sonra ekran Turner'ın bir tarafa yöneldiğini 
gösterdi. Turner önce sağa döndü, sonra sola geçti. Neredeyse çıkışı kaçırıyordum, 
ekrana o kadar yoğunlaşmıştım ki. Ama Richard'ı da arkama alarak çıkışa gitmeyi 
başardım. Sestri Levante adlı bir kasabanın eteklerindeydik ama ekranıma göre 



Turner kasabadan öteye gidiyordu. Doğru yolda olmak için dualar ederek sola 
döndüm ve kendimi bir üzüm vadisinde yol alırken buldum. Yolun iki yanında 
mağaza ve evler vardı. Sestri Levante, Casarza Ligure'ye dönüştü, çık bir alana, 
vadinin iki tarafında ormanlık tepelerden bir kıra geçtik. Alıcıdaki yön tam 
değişirken Bargonasco adında küçük bir köye vardık. Birkaç kilometre ötede sola 
dönüş vardı. Tabelada Villa San Pietro yazan dar bir asfalt yoldu. Ekrandaki yanıp 
sönme sürdü. Bir kilometre ileride, Villa Şan Pietro'ya çıkan düz yolda yolculuk sona 
erdi.
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Her ikimiz de eğilip gerinirken Richard, "Şimdi ne olacak, Sam Spade?" diye sordu. 
Vücudumuzu normal duruşa getirmeye boş yere çabalıyorduk.
    "Sen köye geri dönüp gece kalabileceğimiz bir yer bul, ben de otomobilin dışında 
oturayım, belki Turner vadiden aşağıya iner" dedim.
    Richard, "Peki ben köydeyken sen ne yapacaksın?" diye sordu.
    "Villa San Pietro'ya bir göz atacağım" dedim.
    Richard bana tam çıldırmışım gibi baktı. "Oraya sanki sütçüymüş gibi elini kolunu 
sallayarak giremezsin" dedi.
    "Doğru. Bir turist gibi yürüyüş yapacağım. Sen de toka Turner'in gitmediği bir 
yere giderse diye alıcıyı yanına alacaksın."
    Richard ciddi bir sesle, "Oraya kendi başına gidemezsin" dedi.
    "Elbette giderim" dedim daha sert bir sesle. "Sen beni otomobil, bir telefon ve 
alıcıyla aşağıda bekliyorsun. İkinci köye dönersek, biz otomobillerden on dakika 
uzaklıktaki Turner tokayla tepeden aşağıya inerse, biz harekete geçene kadar alıcının 
menzilinin dışında kalabiliriz. Sen maço erkek oyunu oynamak istiyorsun diye bu 
kadar yol kat etmedim ben"
    Richard başını duyduklarına inanamadan iki yana salladı. "Zaten ne olursa olsun 
yapacağın şeyler için bir de mantıklı bir açıklama bulmandan nefret ediyorum" diye 
mırıldanarak kendini BMW'nin direksiyonuna attı. "Görüşürüz."
    Ona el salladıktan sonra Mercedes'i birkaç yüz metre yukarı çıkardım. 
Eşofmanımın üzerindeki tozları silkeledim, alacakaranlık olmasına rağmen güneş 
gözlüğümü taktım ve kamerayı boynuma takarak yolda yürümeye başladım.
    Dolambaçlı yolun kenarında küçük bir hendek vardı; öyle görünüyor ki yamaçtaki 
kalın ağaçlardan yapılmıştı. On dakika hızlı bir tırmanıştan sonra bir açıklığın 
kenarına geldim. Birkaç zeytin ağacını kendime siper yaparak çevreyi inceledim. Bir 
duvarın çevresinde yüz metrelik alan temizlenmişti. Pembemsi kahverengiye 
boyanmış duvar yüksekti ve dökme demir bir kapının iki yanında otuz metre kadar 
uzanıyordu. Duvarın üstünde geleneksel terracotta kiremitli geniş bir çatı vardı. 
Kapının arasından yalnızca iki katlı pembe binayı görebildim. Üst kattaki 
pencerelerde panjur vardı. Hayli ciddi paralar harcanmış bir eve benziyordu.
    Kapıya çevreyi 180 derece açıyla tarayan kapalı devre video kamera 
yerleştirilmemiş olsa daha da yakından bakmak isterdim. Yalnızca ciddi para değil, 
ciddi bir paranoya da.



    Ağaç ve çalıların arasında kalarak villanın çevresini dolaştım. Araba yoluna geri 
döndüğümde vücudumda Richard'ın plaklarındakinden daha çok çizik vardı ve 
Nicholas Turner'ın büyük adamlarla iş yaptığına inancım kesindi. Her köşeye 
kameralar konmuştu, hepsi de düzenli taramalar yapmak üzere ayarlanmıştı. 
Yeterince zamanım ve bilgisayarım olsaydı kör noktaların nerede ve ne zaman ortaya 
çıkacağını bilirdim ama çevre güvenliği konusunda bu kadar ciddi olanlar herhalde 
arka kapıyı aralık bırakmamışlardı. Bu benim kapasitemden çok ötede bir hırsızlıktı.
    
Richard'ı, altmışların bütün zarifliği ve çekiciliğini üstünde taşıyan bir binanın 
önünde otomobilinin kaputuna yaslanmış buldum.. Üç katlı kare binanın ön 
cephesindeki yeşil neon tabela buranın Casa Nico olduğunu söylüyordu. Bu 
tabelanın altındaki kırmızı neonda da Ristorante-Bar-Pensione yazıyordu. Park 
yerinde birkaç dökük pikap ve birkaç eski otomobil vardı. İtalyan tarzı buraya kadar.
    Kalbim sıkışarak, "Burası mı?" diye sordum.
    Richard üzüntülü bir sesle, "Burası" dedi. "Odanı görene kadar bekle."
    Valizimi, video kamera çantasını ve kamera donanımını alarak Richard'ın 
ardından içeri girdim. Odaların bulunduğu kısma gitmek için bardan geçmek 
zorundaydık. Bir duvar boyunca uzanan yerden tavana kadar pencerelere rağmen 
nasılsa karanlık ve kasvetli bir yerdi. Ban ön kısımdan ayıran boncuklu perdeden 
geçer geçmez erkek sesleri birden dindi. Yalnızca juke-box'tan yayılan İtalyan 
müziğinin böldüğü sessizlikte birkaç masaya yayılmış yarım düzine erkeğe boş boş 
gülümsedim. Bir Tory parti konferansındaki Trot kadar neşeyle karşılandım. Barın 
arkasında yaslanmış duran ayı gibi adam bile varlığımızı farketmiş görünmüyordu. 
Arka taraftaki kapıdan çıkar çıkmaz konuşmalar tekrar başladı. İtalyanlar'ın 
konukseverliği buraya kadar. Nedense Villa San Pietro hakkında dostça bir sohbet 
açabileceğimi sanmıyordum.
    Üçüncü kattaki oda büyüktü ve ağaçlı nehir vadisi manzarası muhteşemdi. Odayla 
ilgili söylenebilecek tek şey buydu, gıda zehirlenmesi geçirdiğimden beri 
görmediğim bir sarı tonuna boyanmış odada, ancak bina yapılırken konulabilecek 
türde geniş, ağır ahşap mobilyalar vardı. Büyük yatağın üst tarafında bir çarmıh, 
karşısında da İsa ve Kutsal Yürek'in kocaman çizildiği bir baskısı görülüyordu.
    Richard, "Biraz yadırgadın, değil mi?" dedi.
    "Jeffrey Dahmer'ın burayı seveceğini sanıyorum." Yatağa oturarak şilteyi kontrol 
ettim. Bir hata daha. Yatağın beni yutacağını sandım. "Bu bize kaça patladı?" diye 
sordum.
    "Gritti Palace'da gecelik ücretin aynısı. Buna akşam yemeği de dahil." Richard 
kötümser bir havayla, "Yenilebilir mi bilmiyorum" diye ekledi.
    Hızlı bir duş yaptıktan sonra alıcıyı auto-alert durumuna getirdim, böylece toka şu 
andaki konumundan yarım kilometre daha öteye giderse alet bir dizi duyulabilir 
sinyal çıkaracaktı Sonra yemek avına çıktık. Richard bu konuda da haklıydı. Masa 
örtüleriyle bir okul yemekhanesine benzeyen kasvetli yemek salonundaki tek kişi 
bizdik. Muhtemelen barın arkasındaki Grizzly Adams'ın karısı olan tek garson en 
son 1974'te gülmüş ve bir daha deneyecek kadar zevkli bulmamış gibi görünüyordu. 
Bir tabak karışık ızgarayla başladık. Etlerin görünüşü de tadı da kayış gibiydi. 
Ardından yediğimiz makarna dişlere karşı tehdit oluşturuyordu. Sosu o kadar azdı 
ki, pesto olduğunu ancak renginden anlıyorduk.



    Büyük bir sessizlik içinde yemeğimizi yedik. Bir ara, "Birlikte geziye çıkma 
konusunda ne demiştin?" diye sordum.
    Richard, tavşan eti olabilecek kadar küçük, fazla pişmiş kuzu pirzolalarından 
birine çatalını batırdı. "Bir dahaki sefere bu kadar yardımsever olmayacağım" diye 
mırıldandı. "Cehennem gibi. İki gündür doğru dürüst yemek yemedim ve esrarlı 
sigaraya can atıyorum."
    "İtalya'da fazla Çin lokantası yoktur" dedim. "Dünyanın en büyük mutfaklarından 
birini yarattıkları için tabii." Richard suratımın feci haline baktı, ikimiz de 
kahkahalara boğulduk. "Bir gün" dedim, "bu olayı düşünüp güleceğiz."
    Richard karanlık bir suratla, "Buna o kadar da emin olma" dedi.
    Pudding'i pas geçtik. Her ikimiz de sindirim sistemine yeterince saygı duyarız. Hiç 
değilse kahve iyiydi. O kadar iyiydi ki ikinci kahveleri ısmarlayıp üst kata çıkardık. 
Yatağın tek iyi yanı ortada çökük olması nedeniyle birbirimize sarılmak zorunda 
kalmamızdı. Geçirdiğimiz günden sonra dünyanın sırf hata dolu olmadığını 
birbirimize hatırlatmanın zamanı gelmişe geçiyordu.
    
On saat sonra göz kapaklarım zorlukla açıldı. Duvardaki varak yürek insanın 
gözünü açınca görmek isteyeceği bir görüntü değildi, bu yüzden yana dönüp 
komodinin üstündeki alıcıya baktım. Hiç hareket yoktu. Saat dokuzda ikimiz de duş 
yaptık, giyindik ve yemek salonuna indik. Kahvaltı hoş bir sürprizdi. Taze pişmiş 
focaccia, üç farklı peynir ve lezzetli jambon. Richard ağzı Gorgonzola ve ekmekle 
dolu olarak, "Bugünkü oyun planı nedir?" diye sordu.
    "Tokanın peşinden ayrılmayacağız" dedim. "Toka hareket ederse, biz de 
arkasından gideceğiz. Toka olduğu yerde kalır Turner giderse, biz de olduğumuz 
yerde kalıp B planını uygulayacağız.
    "B planı nedir?"
    "Henüz bilmiyorum."
    Kahvaltıdan sonra Richard BMW'yi yukarı çıkardı. Telefon edip aksini söyleyene 
kadar, otomobili vadiyi görecek biçimde park etmesini söylemiştim. Casa Nico'nun 
önündeki bir sıraya oturarak Bill'in casus romanını okudum. Alıcı açık çantamın 
içinde, yanımdaydı. Gelip geçen insanların beni ılık sonbahar güneşinin keyfini 
çıkaran bir turist olarak göreceklerini umut ediyordum. Yalnızca otuz sayfa 
okumuştum ki alıcıdan öyle bir yüksek ses çıktı ki neredeyse sıradan yere 
düşüyordum.
    Alıcıyı alıp göstergelere bakmaya başladım. Toka hızla bana doğru yaklaşıyordu. 
Ayağa fırlayıp otomobile koştum, hemen motoru çalıştırdım. Toka gene de gittikçe 
yaklaşıyordu. Ani bir yön değişikliği oldu, villaya çıkan patikadan ana yol geçiş 
olduğunu tahmin ettim bunun. Bir gözüm ekranda, hedef araç geçtikten sonra peşine 
takılmaya hazır bekledim. Birkaç saniye sonra bir Mercedes limuzin, arkasında 
BMW'siyle Richard önümden geçti.
    Richard'ın arkasında yerimi aldım. Küçük katarımız vadiden inerek Sestri 
Levante'ye doğru yöneldi. Kasabanın etekleri tipik bir Kuzey İtalya havasındaydı 
-tozlu, biraz salaş, biraz eski moda. Merkez daha moderndi; pastel renkleri, yeşil 
panjurlu pencereleri olan büyük otelleri, küçük pansiyonları, pahalı dükkânları, 
yeşillik ve palmiyeleriyle hoş bir tatil beldesiydi. Geniş bir hilal biçimli ana kumsalın 
yanından geçip limana yöneldik. Limuzin rıhtıma yanaşırken ben de otomobilimi 



izinsiz bir park yerine bıraktım ve Richard’ın da aynı şeyi yaptığını gördüm. Koşup 
yanına gittim, el ele tutuşarak rıhtımda gezinmeye başladık. Yüzümüz denize 
dönüktü, dubaların yanında sıralanmış yüzen saraylara bakıyorduk. Aynalı güneş 
gözlüklerinin en harika yanı, başın bir yöne bakarken başka bir yanı görebilmenizdir.
    Göz ucuyla limuzinin bir iskele yanında durduğunu gördüm. İskelenin ucundaki 
yat benim evimden daha büyüktü ve muhtemelen en az Henry'nin Monet'si 
değerindeydi. Sürücü kapısı açıldı ve üniformalı bir goril aşağı indi. O uzaklıktan 
bile kaslarının yuvarlak omuzlu görünecek kadar gelişmiş olduğunu 
görebiliyordum. Adam güneş gözlüğü takmıştı, kocaman bir bıyığı vardı ve iyi bir 
bodyguard’ın tasarruflu dikkatliliğine sahipmiş gibi bir hava içindeydi. Martin 
Scorsese görse baygınlık geçirirdi.
    Adam, rıhtımda bir çift turistten başka tehlikeli bir şey olmadığını düşünerek arka 
kapıyı açtı. Artık Villa San Pietro'nun sahibi olduğunu sandığımız kişiyi yakından 
görecek kadar ulaşmıştık. Adam benden fazla uzun değildi ama benden daha sert 
duruyordu. Kanca burnu ve patlak gözleriyle yırtıcı kuşların yakışıklı olduğu 
anlamda yakışıklıydı. Çok bakımlı siyah saçlarının şakak kısımlarında beyazlar 
vardı. Kusursuz ütülenmiş krem rengi bir pantolon ve kanarya sarısı ipek bir gömlek 
giymiş, omuzlarına havacı mavisi triko ceket atmıştı.
    Elinde hafif bir evrak çantası vardı. Bir an rıhtımın kenarında durarak 
pantolonundaki kırışıklıkları düzeltti, sonra Turner'ı üflemeden iskeleye doğru 
yürüdü.
    Belki Turner bakar diye, Turner ve bodyguard yata binerken Richard'a sımsıkı 
sarıldım. Adamlar aşağıda gözden kaybolduklarında Petronella Azura IH'ün 
yanından sallana sallana geçtik. Pahalı yatın Palermo'da kayıtlı olmasına şaşırdığımı 
söyleyemem.
    Yatın yanından geçerken Richard, "Allah kahretsin" dedi. "Mafya bu. Brannigan, 
burası bize göre bir yer değil." Omzunun üstünden tedirgin bir biçimde arkasına 
baktı.
    "Onlar bizim burada olduğumuzu bilmiyor" dedim.
    "Bunun da böyle kalmasını istiyorum, ha?" Rıhtımın sonunda birkaç dakika denize 
baktık.
    Richard, "Şimdi gitmemiz gerekiyor, öyle değil mi?" diye sordu. "Demek istiyorum 
ki, büyük başları devreye sokmanın zamanı geldi, değil mi?"
    "Kafanda kim var?" diye sordum. "Burası Manchester değil- İyi polisleri kötü 
polislerden ayıramam. İtalya'daki çürüme hakkında duyduklarımdan çıkardığıma 
göre en yakın karakola gidip kendimi bu ekibin işbirlikçisi bir polisle konuşurken 
bulabilirim. Beton bir mayo giymek için bundan daha kestirme bir yol var mı?"
    Richard incinmiş gibi baktı. "Yalnızca yardımcı olmaya çalışıyordum" dedi.
    "O zaman çalışma. Yardım istediğim zaman sorarım." Kendimi tutamamıştım. Ne 
kadar çok korkarsam en yakınımdaki insanı o kadar hırpalıyordum. Kaldı ki 
suçluluk hisset zorunda olduğumu da sanmıyordum. Benim açımdan Richard e kısa 
copu seçmişti.
    Ayağa kalkıp rıhtımda gerisin geri yürümeye başladım Bir an sonra Richard da 
bana yetişti. Şoförle şort ve çizgili tişört giymiş genç bir adamın yattan çıkarak 
limuzinin bagaja valizler indirmeye başladığını tam zamanında gördük. Adam bize 



hiç aldırmadan yata yarım düzine valiz yükledi. Benim otomobilime geri dönerek 
ikimizin de bozmayı istemediği karamsar bir sessizlik içinde alıcıya baktık.
    Yarım saat sonra Turner ve bodyguard yattan inip limuzine bindi. Richard'a, 
"Onları izlemek ister misin?" diye sordum "Ben burada kalıp yatı gözleyeceğim.".
    Richard benimle pazarlık yaptı. "Kahramanlık falan yok"
    "Kahramanlık yok" diyerek kabul ettim.
    Richard limuzinin sağa döndüğü yerde tam ışıklar kırmızıya dönerken geçti. Öyle 
görünüyor ki şoför Turner'ı villaya geri götürüyordu. Ekrana bakılırsa toka artık 
yattaydı. Şimdi iki şeyden biri olacaktı. Ya yat tokayla birlikte limandan ayrılacak ya 
da üçüncü bir kişi yata gelerek tokayı alacaktı. Ben paramı birincisine yatırmıştım 
ama oturup görmek zorunda olduğumu hissediyordum. Yirmi dakika kadar sonra 
telefon çaldı. Richard, "Villaya geri döndüler" diye rapor verdi. "Bekleyip Turner'ı 
izlememi istiyor musun?"
    "Lütfen" dedim. "Teşekkür ederim, Richard. Daha önceki kabalığım için özür 
dilerim."
    "Dilemen de gerekir. Yanında benim gibi bir insan olduğu için şanslısın." Bir 
misilleme karşılığı bulamadan telefonu kapattı.
    Birden alıcı ekranı simsiyah oldu. Dimdik oturdum. Pilleri şarja koyduğum 
çakmak soketindeki bağlantıyı çıkardım ve pil bölümünün kapağını açtım. Pilleri 
çıkarmaya çalışırken bir tırnağımı kırdım. Yerine yeni piller koydum. Ama ekranı 
tekrar taradığımda hâlâ bomboştu. Piller ve yat menzilden çıkmamış olmadığına 
göre, ekranın boşluğunun tek bir olası açıklaması vardı. Alıcıyı fark etmiş ve işlemez 
hale getirmişti. Derin bir soluk aldım. Nicholas Turner olmadığı için şans yıldızıma 
teşekkür ettim.
    On dakika sonra şortlu adam rıhtıma çıkarak palamarı çözdü. Yirmi dakika içinde 
Petronella Azura III ufukta gözden kaybolmuştu. Bundan sonra ne yapacağımı 
düşünerek vadiye geri döndüm ve Richard'ı villa yolu sapağından birkaç yüz metre 
ötede, BMW'nin içinde otururken buldum. Marcedes'imi Casa Nico'ya park edip 
yürüyerek Richard'ın yanına gittim. Ona son olaylar hakkında bilgi verdim. Fazla 
uzun sürmedi.
    Richard yalvarır gibi bir ifadeyle, "Peki şimdi eve mi gidiyoruz?" diye sordu.
    İsteksizce, "Sanırım öyle" dedim. "Gerçi o villanın içine girmek isterdim."
    Richard, "Aşılmaz olduğunu sen söylemiştin" diye belirtti. "Biliyorum ama hiçbir 
zaman zor bir işe karşı koyamam."
    Richard derin bir soluk aldı. "Brannigan, asla seninle işin arasına girmeye 
çalışmadığımı bilirsin. Ama bu kez vazgeçmen gerek. Eve dön, polise şimdiye kadar 
bulduklarını anlat. Onlar Turner'ı gözaltına alabilir ve buradaki iyi polislere villayla 
yatı aramalarını söyleyebilir. Burada yapabileceğin bir şey kalmadı. Kaldı ki, 
unutmuşsundur diye söylüyorum, üzerinde çalıştığın bir iş daha var."
    İçimden bir ses onun haklı olduğunu söylüyordu. Ama başka bir ses de bana 
söylenenlerin tam tersini yaparak tepki gösterir. Bu ses genellikle sağduyuma galip 
gelir. Tek başıma çalışmayı tercih etme nedenlerimden biri de budur. Kaldı ki 
elimizde yalnızca bir adres ve bir yat adı olduğunu biliyordum. Bu radar bilgi 
yetkililerin istediğim biçimde hareket etmesini sağlamayabilirdi. Daha fazlasını 
istiyordum. Ama şu anda bu konuya girmek istemiyordum. "Casa Nico'da bir gece 
daha kalalım" dedim. "Yarın sabah erkenden yola koyulur ve buraya döneriz." 



Aceleyle, "Burada yemek yememiz gerekmez" diye ekledim. "Sestri Levante doğru 
dürüst lokantalar bulabileceğimiz bir yere benziyor."
    Richard suratını astı. "Peki neden pılıyı pırtıyı topla doğru dürüst bir otele de 
gitmiyoruz?"
    "Burada kalmak, villayı gözetim altında tutmak istiyorum Başka gelen giden var 
mı bir bakarız" dedim. "Sen isterse Sestri'ye gidip mağazaları dolaşabilirsin."
    Richard suratını daha da ekşitti. "Ben Allanın belası bir kuş beyinli değilim" diye 
yakındı. "Sen burada bekleyeceksen ben de yanında kalırım."
    Uzun bir öğleden sonra oldu. Romanı bitirdim, Richard okumaya başladı. I Spy 
oynadık. Bonaparte oynadık. Alfabenin bütün harfleriyle ".... ile doktora gittim" 
oynadık. Tek molayı bir gecelik rezervasyon yaptırmak için Casa Nico'ya geri 
döndüğüm zaman verdik. Tam Richard’ın dönme ricalarına boyun eğmek 
üzereydim ki villada bir hareket oldu. Bir Alfa Romeo vadiye doğru inmeye başladı. 
Hızla gitmesine rağmen direksiyonda bodyguard'ın olduğunu görebildim. Richard'a, 
"Harekete geç" dedim. Richard BMW'yi hemen döndürerek Alfa'nın peşine takıldı.
    Fazla uzağa gitmedik. Birkaç mil ötede, sahibinin Nico'ya birkaç şey öğretebileceği 
bir bar vardı. Önünden yavaş yavaş geçerken Bar Bargonasco'ya kıyasla Nico'nun bir 
cenaze levazımatçısı gibi göründüğü çok açıktı. Müzik yüksek sesli ve neşeliydi, park 
yeri hurdalığa benzemiyordu ve içeride altı kişiden fazla vardı. "Köşeye park et" 
dedim.
    Otomobil durunca kapıyı açtım. Richard, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. 
Gözlerinde panik vardı.
    "O villaya öyle ya da böyle gireceğim. Dennis O'Brien tarzı giremezsem, Kate 
Brannigan tarzı girerim. Bodyguard'la sohbet edeceğim." Kapıyı kapatıp jean'imin 
içine tıktığım pamuklu tişörtün üzerine giydiğim gömleği çıkardım. Gömleği el 
çantasına koyarken Richard otomobilden dışarı fırladı.
    "Sen aklını kaçırmışsın" diye bağırdı. "O adamın iri yarılığını görmedin mi?"
    "Olay da bu işte. Belli ki onu iri yarılığı için tutmuşlar, beyni için değil. Herhalde 
beynini pantolonunda saklıyor, bu da benim için iyi bir başlangıç noktası."
    Richard, "Ondan anahtarları asla alamazsın" diye patladı. "Allah aşkına, Kate. 
Delilik bu."
    Richard iki adım daha ilerleyip kolumu tuttu. "Kesinlikle olmaz" diye bağırdı.
    Hata tabii ki. Kısa, keskin bir hareketle kolumu ondan kurtarıp Richard'ı yüzü 
bembeyaz ve bileğini ovalarken bıraktım orada. Yumuşak bir sesle, "Bir daha asla, 
asla, kolumu böyle tutma" dedim. "Sen benim sahibim değilsin Richard ve bana ne 
yapacağımı söyleyemezsin."
    Uzun bir an sessiz bir Meksika düellosundaki gibi karşılıklı durduk. En sonunda 
Richard, "Seni seviyorum, aptal yosma" dedi. "Gidip kendini öldürtmek istiyorsan, 
önce beni çiğnemen gerekir."
    "Gerekirse onu da yaparım. Bana inansan iyi olur. Bu benim işim, Richard. Ben ne 
yaptığımı biliyorum."
    "Mafya babalarını enselemene yardımcı olacağı için o gorille mi yatacaksın."
    Suratımı astım. "Demek asıl konu bu. Kıskançlık. Sen beni ne sanıyorsun, Richard? 
Orospu mu? O adamı düzeceğimi hiç söylemedim. Adam böyle olacağını sanırsa ilk 
hatası bu olur."



    "Allahın belası yaratığı bir parça Thai boksuyla mı halledeceğini sanıyorsun? 
Brannigan, sen aklını kaçırmışsın!" Richard artık kıpkırmızıydı, ellerini yumruk 
yapmıştı.
    Denetimimi kaybetmenin eşiğindeydim ama onu dümdüz etmeyecek kadar 
sağduyum kalmıştı. İlişkimizin kaldıramayacağı bir hareket olurdu bu. Sakin bir 
sesle, "Güven bana Richard" dedim. "Ben ne yaptığımı biliyorum."
    . Richard acı acı güldü. "İyi" dedi tükürür gibi. "Bana aptalmışım gibi davran. Buna 
alıştım zaten. Hepiniz benim aptal olduğumu düşünmüyor musunuz? Mızmız 
Richard, şapşal Richard, kapıcı Richard, işe yaramaz Richard, Kate'e onun adına 
düşünmesine izin veren Richard, kodesi boylamadan en basit işleri yapmasına 
güvenilmeyecek mankafa Richard."
    "Kimse senin mızmız olduğunu düşünmüyor. İşe yaramaz ya da öbür şeyler 
olduğunu da düşünmüyorum" diye bağırdım ona. "Otomobil işinde başına gelenler 
benim başıma da gelebilirdi."
    Richard, "Yo, hayır, gelmezdi" diye bağırdı. "Akıllı Brannigan otomobili bulduğu 
an polise telefon ederdi. Akıllı Brannigan olmaması gereken bir şey var mı diye 
otomobili araştırırdı. Akıllı Brannigan ve kızlar asla tongaya basmaz. Çünkü kızlar 
akıllıdır, ben ise bir vibratörden biraz daha eğlenceli olduğum için katlanılan aptal 
dallama bir erkeğim." Richard soluğu kesilmiş gibi birden sustu.
    Sakin bir sesle. "Seni seviyorum, Richard" dedim. Bunu çok sık söylemem ama 
olağanüstü koşullar olağanüstü tepkiler gerektirir.
    Richard, "Saçma" diye bağırdı. "Ben Allahın belası bir rahatlatıcıyım. Sen aşkın ne 
olduğunu bilmiyorsun. Hiçbir zaman kimseyi yakınına sokmazsın. Senin için bir 
oyun bu, Brannigan. Tıpkı işin gibi. Hepsi bir oyun." Bir opera tenoru gibi göğsüne 
başparmağıyla vurarak, "Burada seni etkileyebilecek hiçbir şey yok."
    O kadar aptalcaydı ki, hafifçe gülümsemekten kendimi alamadım. Gülmemi bir 
barışma çabası gibi göstermeye çalışarak, "Bunların zamanı değil şimdi" dedim. 
"Olup bitenler hakkında kendini bu kadar kötü hissettiğini hiç bilmiyordum, bunu 
çözmemiz gerek. Ama her ikimiz de yorgunuz, her ikimiz de baskı altındayız. Eve 
dönene kadar erteleyelim. Şimdi izin ver yapmam gerekenleri yapayım. Daha sonra 
Casa Nico'da görüşürüz?"
    Richard başını iki yana salladı. "Sen gerçekten cinssin Brannigan. Her şeyi böyle 
çözeceğini gerçekten sanıyor musun? Unut gitsin. İstersen Casa Nico'ya dönebilirsin. 
Ama ben orada olmayacağım."
    Geri dönüp fırtına gibi otomobilin yanına gitti. Kapıyı çarken, "Geliyor musun?" 
diye sordu.
    Başımı iki yana salladım. Kapıyı arkasından küt diye kapadı, otomobili çevirdi ve 
basıp gitti. Gidişini seyrettim, midem yanıyordu, gözlerim birden yaşlarla dolmuştu. 
Sabırsızlıkla gözlerimi kırpıştırarak yaşları önledim. Sakinleştiği zaman Richard’ın 
Casa Nico'ya döneceği konusunda kendimi ikna etmeye çalıştım.
    Bu arada yapacak işlerim vardı. Kaldı ki artık vadiye inmek için otostop yapmam 
gerekiyordu.
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Hiçbir kadın dişçisinin karşısında kahraman değildir. Tünellerden geçme fobim, iğne 
ve delicilere karşı korkumla at başı gider. Elbette bodyguard'a karşı kaba kuvvetin 
bir işe yaramayacağını biliyordum. Richard bana bu kadar kızmış olmasaydı ona 
açıklayacaktım. Ama Holmes'larına bağıran Watson'lar yöntembilim dinlemeye de 
katlanamazlar.
    Korumayı bulmak zor olmadı. Vücudunu en mükemmel durumda tutmak için 
bolca zaman harcayan her erkek biraz boş zaman geçirmek isterdi. İçki içtiği bara 
çekici bir yabancı kadın gelirse kaçınılmaz olarak onun cazibesine kapılacağını 
kesinlikle umut ediyordu. Bölge kadınlarının din nedeniyle cinsel açıdan kapalı 
olduğu bir ülkede, barlara tek başına ve kolsuz bluzlarla gelen yabancı kadınların 
fahişe olması da aynı derecede kaçınılmazdı. Yanındaki tabureye oturup Peroni 
ısmarlayarak gülümser gülümsemez, hedefim şanslı bir gecede olduğunu düşündü.
    Bara doğru yürürken profesyonel bir fotoğrafçı olduğum İtalya'ya kilise çan 
kulelerinin resimlerini çekmek için geldiğim masalını hazırlamıştım. Kadınların 
büyük organlı erkeklerden hoşlandığı martavalıyla eğlenmekte olan koruma Gianni 
ve içki arkadaşları kancama kolayca yakalandı. Sanırım İtalyanca'mın, ne 
konuştuklarını anlayamayacak kadar az olduğunu düşünüyorlardı. İlk biramı 
bitirdiğim zaman kimin bana bira ısmarlayacağı konusunda rekabete girdiler. İkinci 
biramı bitirdiğimde Gianni'nin ağır, kaslı kolu çıplak omuzlarıma dolanmıştı, aynı 
derecede ağır kolonyası genzimi yakıyordu. .İşin en zor yanı iğrenmemi gizlemekti. 
Kıllı erkeklerden nefret ederim ve bu adam kalın bir halı gibi kılla kaplıydı. 
Omuzlarını çıplak görme düşüncesi bile midemi bulandırmaya yetiyordu.
    Dördüncü biramda Casa Nico'da kaldığımı ve otomobilimi orada bırakıp yukarı 
yürüyerek çıktığımı ağzımdan kaçırmış gibi yaptım. Gianni hemen beni pansiyona 
götürmeye gönüllü oldu. Tabii Casa Nico'da berbat yemekler yapıldığını da birden 
hatırlayıverdi. Arkadaşları onu başlarıyla onaylayıp Gianni'nin kurnazlığını göz 
kırparak takdir ettiler. Gianni masum bir tavırla neden gerçek İtalyan ev yemekleri 
için villaya geliniyorsun diye sordu. Patronu evde yoktu ve kendisi nefis spagetti 
sosu hazırlardı. Zenginler gibi terasta yemek yiyebilirdik, sonra Gianni beni 
pansiyona geri götürürdü.
    Hayran hayran ona bakıp böyle konuksever insanlarla tanışmanın ne kadar iyi 
olduğunu belirttim. Birkaç dakika soru arkadaşlarının homurtu sesleri arasında 
oradan çıktık. Otomobilde Gianni vites değiştirme aralarında ellerini dizime 
koyuyordu. Gözlerinin yuvalarından fırlayacağı kadar sert bir biçimde uyluklarını 
sıkmak geldi içimden. Ama şoför oydu ve nehir dibini spagetti sosu gibi boylamak 
istemiyordum. Villaya yaklaşırken Gianni dar jean'inin cebinden küçük bir 
elektronik kutu çıkardı ve bir düğmeye bastı. Kapılar ardına kadar açıldı, Alfa içeriye 
girdi ve Villa San Pietro'yu ilk cepheden gördüm. Muhteşemdi. İtalya'daki her 
sosyetik taverinde bulunan geleneksel evlerin tarzında modern bir villa. Kusursuz 
pembe duvar sıvası, yeşil panjurlar. Ve bir çocuk havuzu büyüklüğünde uydu 
anteni. Hafifçe, "Molto elegante" dedim.
    Gianni her şey kendisininmiş gibi gururla, "İyi, ha?" dedi. Araba yolu evin yan 
tarafından dolanıyor, tenis kortunu ve yüzme havuzunu geçtikten sonra ayrı, tek 
katlı bir binanın önünde bitiyordu. Yaklaşırken Gianni tekrar düğmeye basınca garaj 
kapısı açıldı. Garajın içinde uzun bir limuzin, Turner'ın Mercedes'i ve küçük yeşil bir 
Fiat van vardı. Turner'ın otomobilini görünce midemde kötü bir kasılma hissettim. 



Gianni evde baş başa olacağımızı söylemişti. Ama Turner öğleden sonra onunla 
birlikte villaya dönmüştü ve otomobili oradan ayrılmadığının kesin kanıtı olarak 
orada duruyordu. Belki de akşam için taksiyle Sestri'ye gitmişti. Nedense bunu 
sanmıyordum. Bu çılgınca sefere başladığımdan beri ilk kez hafif bir korku hissettim. 
Belki de Richard'ın sözünü dinlemeliydim.
    Otomobilden indik. Gianni beni ayı kucaklamasıyla kucakladı, dilini dişlerimin 
arasına soktu. Bademciklerime tecavüz edilmiş gibi hissettim. Ağzımı ondan çeker 
çekmez, "Yemeğe ne oldu?" diye sordum. "Seni bilmem ama açken eğlenmeyi hiç 
düşünemem."
    Gianni kıkırdadı. "Tamam, tamam. Önce yemek, sonra eğlence. Şehvetle bakıp 
başparmağıyla garajın yan tarafındaki bir kapıyı gösterdi. "Buradan benim daireme 
geçiliyor. Ama yemek yemek için eve gideceğiz. Patronumda benden daha iyi 
yiyecek ve içecek vardır."
    Ağır kolu omzumda, eve doğru yürüdük. Barbekü ve taş fırınlı mermer bir 
verandadan geçerek yüksek pencereli mutfağa girdik. Mutfak sanatları açısından 
tapınak gibiydi burası. Mutfağın ortasında tezgâhtan ayrı duran bir kesme bölümü, 
Sabatier bıçaklar vardı. Üzerinde batterie de cuisine asılıydı, ahşap tezgâh üzerinde 
dondurma makinesinden en yeni Gaggia'ya kadar akla gelebilecek her tür mutfak 
aleti duruyordu. Duvarlardan kurutulmuş ot demetleri sarkıyordu, taze reyhan, 
kişniş ve maydanoz kavanozları pencere kenarına dizilmişti. Gianni, "Patron yemek 
pişirmeyi sever" dedi. "Konuklar olduğu zaman benim pişirmemden de hoşlanır."
    "İyi fikir" dedim. "İçkiler nerede?"
    Gianni başıyla kapıyı gösterdi. "O tarafta. Yemek odasında bir bar var. İçinde her 
şey bulunur. Buzdolabında beyaz şarap, buradaki dolapta kırmızı şarap var. Neden 
kendin almıyorsun?" Tekrar yanıma gelip bana sarıldı, kocaman elleri popomu 
kavradı. "Hımm, muhteşem" dedi.
    Kollarımı uzatıp parmaklarımı sırtında gezdirdim. Böylece başparmaklarımı 
gözüne sokmaktan kendimi alıkoyabildim. "Bak ne diyeceğim" diye fısıldadım. "Ben 
kokteyl hazırlayayım. Mutfakta o kadar iyi olmayabilirim ama çok iyi kokteyl 
karıştırırım."
    Gianni beni bırakıp tekrar şehvetle baktı. "Bilek hareketini görmeyi dört gözle 
bekliyorum."
    Kıkırdadım. "Hayal kırıklığına uğramayacaksın, sana söz veriyorum."
    Onu kocaman buzdolabını karıştırırken bıraktım. Bar konusunda bana yalan 
söylememişti. Gerçekten de her şey vardı. Yaptığım ilk şey çantamın dibinden 
Valium şişemi çıkarmak oldu. Genel olarak ilaçlara karşı düşmanca bir yaklaşımım 
vardı ama yanımda Valium olmasaydı dişlerimin bulunması gereken yerde kararmış 
kökler olurdu. Tabletleri masanın üzerine yaydım. Altı tablet vardı. Bir erkeği 
durdurma becerimin gerçekten olup olmadığını sınamak zorunda kalmadan önce 
Gianni'yi yenmeye yeteceğini ummaktan başka çarem yoktu. Limon ve çatal-bıçak 
sepetinden keskin bir bıçak alıp tabletleri parçaladım. Sonra barı alelacele inceledim. 
Güçlü ve acımsı tadı olan bir kokteyle ihtiyacım vardı.
    Ölçek ve şeykır arkamdaki bir rafta duruyordu. Küçük bir içki dolabında çeşitli 
meyve suları ve buz kapları vardı. Florida kokteyline karar verdim. Kokteyl 
şeykırının içine üç ölçü cin, altı ölçü greyfurt suyu, üç ölçü Galliano ve bir buçuk ölçü 
Campari koydum. İçine birkaç buz attıktan sonra ağzını kapattım ve elimde şeykır, 



barın etrafında hızlı bir salsa yaptım. Gianni mutfaktan, "Sesi çok güzel geliyor" diye 
bağırdı.
    "Tadana kadar bekle" diye cevap verdim. İki uzun kadeh seçip birine Valium 
tozlarını attım. Üstüne kokteyl karışımının yaklaşık üçte ikisini dökerek hızlı hızlı 
çalkaladım. Geriye kalan kokteyli öbür bardağa koyup ikisinin de üstünü greyfurt 
suyu ve rengi uydurmak için nar şurubuyla tamamladım. Zorlukla yutkunarak iki 
bardağı aldım ve mutfağa geçtim. Gianni kırmızı soğanı büyük bir aşçı bıçağıyla 
doğruyordu. "Tam İtalyan kokteyli" diyerek ilaçlı bardağı ona verdim.
    Gianni bardağı benden aldıktan sonra büyük bir yudum aldı. Ağzının içinde 
bekletti, yutmadan önce iyice tadını aldı. "Haklısın. Acımsı tatlı. Aşk gibi, ha?" 
Şehvetli bakış geri dönmüştü.
    "Umarım fazla acı değildir" diye kıkırdayarak arkasına geçtim ve sarıldım.
    "Benimle acı olmaz, bebeğim. Benimle şekerden de tatlıdır" dedi kibirli bir tavırla.
    "Bekleyemiyorum" diye mırıldandım. Tam olarak yalan söylemiyordum. 
Gianni'den uzaklaşıp yüksek bir tabureye oturak onun yemek pişirmesini seyrettim. 
Soğanları zeytinyağı ve sarımsakla birlikte derin bir tavaya attı. Sonra rezene soğanı 
ince dilimlere ayırdı ve soğanlara ekledi. Buzdolabından bir sepet mantar aldı, 
mantarları suyun altında yıkadı, bir havluyla kuruladı ve kesti. Mantarlar da defne 
yapraklar birlikte tavayı boyladı.
    "Harika kokuyor" dedim.
    "Tadana kadar bekle" dedi. "Tadı daha iyi olan yalnız bir şey vardır." Şehvetli bir 
bakış daha. Sıcaklık her iki açıdan da yükseliyordu. Tek iyi taraf, kokteylini içme 
hızıydı.
    Risotto'yu ölçmesini seyrederek, "Rekabet yok" dedim. Gianni pirinçleri tavaya 
atarak birkaç dakika karıştırdı, sonra dondurucudan bir karton çıkardı.
    "Tavuk suyu" diyerek tavaya kocaman bir parça attı. Tavuk suyu eriyene ve tava 
fokurdayana kadar karıştırmaya devam etti. Sonra tavanın kapağını kapadı, mutfak 
saatini on iki dakikaya kurdu ve bardağını başına dikti.
    Bana doğru hareket etmeye başlarken, "Yemeğin yanında salataya ne dersin?" diye 
sordum. "Ben de bir içki daha hazırlarım, olur mu?"
    Gianni'nin gözleri bir an odak noktasını kaybetti ve başını sineklerin rahatsız ettiği 
bir boğa gibi iki yana salladı. Ellerini yüzünde gezdirerek, "Olur" diye mırıldandı. 
İlacın etkisinin yirmi dakikada kendini göstereceğini tahmin etmiştim ama belki de 
boş mideye içtiği miktar etkiyi hızlandırıyordu.
    Mutfakta ağacın yere düşmesi gibi bir ses duyduğumda cin şişesine elimi yeni 
uzatmıştım. Ayak uçlarıma basarak mutfağa döndüğüm zaman Gianni'nin mermerin 
üzerine iki seksen uzandığını gördüm. Bir an onu öldürdüğümü düşünerek dehşete 
düştüm. Sonra Gianni aşırı çalıştırılmış bir bıçkıhane gibi horlamaya başladı. Kesme 
bölümüne koşarak bir bıçak aldım. Birkaç aletin elektrik kablosunu kesmek ancak 
birkaç saniye sürdü. Onu bağlamak daha uzun zaman aldı ama bağlarken bile 
horlamaktan vazgeçmedi. Cebinden siyah kutuyu alıp çantama attım.
    İkinci denemede kilerin kapısını buldum. Geniş bir merdiven aşağı iniyordu. 
Mermer döşemenin bir iyi yanı, ağır yükü taşınmasını epeyce kolaylaştırmasıdır. 
Gianni'nin arkada diz üstü çöküp onu bütün gücümle ittim. Yavaş yavaş kapı ağzına 
doğru kaydık. Son bir itişle ayaklar önde birinci basamaktan yuvarlandı. Merdiveni 
hâlâ horlayarak patates çuvalı gibi sıçraya sıçraya indi. İlk kez Gianni'nin 



patronunun güvenliğe önem vermesine memnun olmuştum. Kiler kapısının kilidin 
yanı sıra hem altta hem de üstte sürgüleri vardı. Sürgüleri kapayıp soluk almak için 
kapıya yaslandım.
    Mutfak saati çaldığı zaman neredeyse kalbim duracaktı. Otomatik olarak tavanın 
altındaki ateşi kapadım. Artık adrenalin salgısı normal düzeyine inmeye 
başladığından gerçekten de açlıktan öldüğümü fark ettim. Omuzlarımı silktim. 
Yemek önümdeydi, pekâlâ yiyebilirdim. Gianni'nin kendi payını istemek için yakın 
bir zamanda kapıyı tekmelemeyeceğinden emindim.
    Gianni dünyanın en berbat şehvetli bakışlara sahip adamı olabilirdi ama müthiş 
bir aşçıydı. Her lokmasının tadını çıkararak risotto'yu silip süpürdüm. Şimdi 
kahveye ihtiyacım vardı. Uzun bir gece olacaktı bu. Keşke kahve makinesinin 
kordonunu kullanmasaydım. Dolapları karıştırınca hazır kahve kavanozu ve termos 
buldum. Suyu kaynattım, kahveyi hazırladım, termosu, bardağı ve omuz çantamı 
alarak keşfe çıktım.
    Gianni'nin patronu her kimse parasız değildi. Giriş katındaki her yer mermer 
kaplıydı, üstüne pahalı Şark halıları atılmıştı. Mobilyalar pahalı taklitlerdi, hepsi de 
pırıl pırıl cilalıydı. Yemek odası, oturma odası, kahve odası ya da televizyon 
odasında buranın başarılı bir işadamının evinden başka bir yer olduğunu gösterecek 
hiçbir şey yoktu. Kocaman bir televizyonun yanındaki dolapta sıralanmış video 
kasetler bile tamamen zararsızdı.
    Dikkatle üst kata çıktım. Turner’ın en kötü hayallerimin kurbanı olmak yerine 
villanın bir yerlerinde tutuklu olması mümkündü. Uzun sahanlığa açılan altı kapı 
vardı. İlk ikisi, içinde banyoları da bulunan şık konuk yatak odalarıydı. Gianni'nin 
patronu Casa Nico'yla rekabet etmeye karar verse, aşağıdaki pansiyon birkaç saat 
içinde iflas ederdi. Üçüncü kapı ana yatak odasına açılıyordu. Gardroblar marka 
takım elbiseler gömleklerle, çekmeceler ipek iç çamaşırı ve üstünde markala yazılı 
olan spor giysilerle doluydu. Hiç kadın izi yoktu. Hiç bir yerde kâğıt da yoktu.
    Dördüncü kapı kütüphaneye açılıyordu. Kitapların toptan alınıp raflara dizildiği 
bir kütüphaneden çok iyi bir okurun kütüphanesine benziyordu. Raflarda modern 
ciltli kitaplar vardı Epeyce detektif romanı gördüm ama kitapların çoğu adını hiç 
duymadığım yazarlara aitti. Hukuk metinleri de vardı, çoğunlukla ticari ve 
uluslararası yasalarla ilgili kitaplar. Ama burada da hiç kâğıt yoktu, tabii bazı 
kitaplar, kitap süsü verilmiş belgeler değilse. Eğer öyleyse sırlarını ele vermeyecekti. 
Kitap kitap inceleyecek zamanım yoktu.
    Beşinci kapı kilitliydi. Bir an o kapıyı bırakıp altıncısını denedim. Gene bir konuk 
yatak odası. Ya Turner kilitli kapının ardındaydı ya da orada önemli bir şey vardı. 
Ne yazık ki maymuncuk takımım yanımda değildi. Sürekli yanımda taşımam. 
Turner'in peşine düştüğümde hırsızlık yapacağım hiç aklıma gelmemişti. Evin 
içindeki nişlerde duran mermer heykellerden biriyle kilidi parçalamam mümkündü 
tabii ama villanın sahibinin evin ne ölçüde arandığını öğrenmesini zorunlu 
olmadıkça istemiyordum.
    Kapının üst eşiğine baktım. Gianni'nin patronu benden fazla uzun değildi, yani 
anahtarın üst eşikte olma ihtimali vardı. Ana yatak odasına giderek iyice araştırdım. 
Banyoda şansım yaver gitti. Banyo dolabının raflarında duranları aldım, geride 
hiçbir şey bırakmamaya dikkat ettim. İki kutu Polo tıraş köpüğü vardı ve biri 
diğerinden daha hafifti. Ağır olana daha yakından baktım. Sıkıca tutarak kutunun 



altını çevirdim. Alt kısım rahatça açılarak bir bölme ortaya çıktı, içinde mendile 
benzeyen bir şey vardı. Mendili çekince içinden bir anahtar demeti yere düştü. "Oldu 
bu iş!" diye mırıldandım.
    Anahtarların en uzunu kilitli kapıyı açtı. Tam isabet!
    İçeride işlevsel bir büro vardı; villanın geri kalan kısmının lüksüyle tattı bir zıtlık 
oluşturuyordu. Işığı yaktım, panjurları indirdim ve içeriyi iyice araştırdım. Bir 
duvara dayalı masada bilgisayar, modem ve faks vardı. Bir yanda da fotokopi ve 
lazer çıkış duruyordu. Otomatik olarak makineleri açtım. Oturup bilgisayarı açarken 
masanın altında bir kâğıt parçalama makinesi gördüm. Bilgisayar açılınca klasörleri 
inceledim. On dakika sonra heyecanım hayal kırıklığına dönüştü. Açmayı denediğim 
bütün dosyalar şifre korunmalıydı. Okumak için açamıyordum. Bütün dosyaların 
listesinin çıkışını alabilirdim yalnızca, ben de öyle yaptım.
    Kötü kötü sözler mırıldanarak ana menüye geri döndüm. Etraflıca düşünme 
zamanı. Mortensen ve Brannigan'da ilk çalışmaya başlayıp da elektronik posta 
dünyasını keşfetmemden sonraki yıllarda İnternet akademisyenlere ve bilgisayar 
delilerine ait bir şey olmaktan çıkmış, dünyanın ilan tahtası haline dönüşmüştü. Bu 
makinedeki iletişim programı, daha önce defalarca kullandığım standart bir iş 
paketiydi. Dosyalar yazım korunmalı olsa bile iletişim programının bu dosyaları 
bozulmadan başka bir yere aktarmamı sağlayacağını düşündüm. Daha sonra 
dosyaları alıp şifreyi çözecek birine verebilirdim. İhtiyacım olan tek şey İnternet için 
bölge numarasıydı. Şansım varsa bu numara iletişim programına zaten yüklenmiş 
olurdu. Programı açtım ve telefon rehberini çağırdım.
    Şanslı bir gecemdeydim. Listenin en tepesinde yerel İnternet ağının numarası 
-elektronik postanın postahanesi- vardı. Net'in çalışma tarzı basittir. Telefon 
konuşması yapmak yerine mektup göndermeye benzer. Network telefon hatlarına 
bağlıdır ve paket değiştirme sistemi dedikleri bir mantıkla çalışır. Yerel bir numara 
çevirir ve verileri oraya gönderirsiniz. Oradaki bilgisayar adresi okur ve verilerinizi 
sonuna kadar bölüm bölüm kaydeder. Ama şanslıysanız günler alan mektubun 
aksimi bu işlemi yapmak açıklamaktan daha kısa sürer.
    Gianni'nin patronunun login ve şifresini keşfetmek için edit modunu kullandım, 
sonra bilgisayara İnternet’e bağları komutunu verdim. Bir dakikadan daha az sürede 
Internet'e girmiştim. Büronun elektronik posta adresini yazdıktan sonra dosyaları 
birer birer göndermeye başladım. Bir saat ve bir kahve kupası geçtikten sonra 
bilgisayardaki bütün dosyalan Manchester'a göndermiştim.
    Rahatlayarak derin bir iç çekip bilgisayarı kapattım. Şimdi sıra masanın 
çekmecelerindeydi. Anahtar demetindeki öbür anahtarlarla çekmeceleri açtım. İlk 
çekmecede kırtasiye malzemeleri vardı. İkincisinde ıvır zıvır duruyordu -lastikler, 
yedek disketler, birkaç bilgisayar kablosu, yarısı yenilmiş bir çikolata ve bir kutu 
Post-it. Alt çekmece, içindeki dosyalarla umut vaat ediyordu. Şansım yoktu. Oradaki 
bütün dosyalarda evle ilgili bilgiler vardı: Faturalar, mobilya alındı belgeleri, inşaat 
işleri, peyzaj çalışmaları, havuz bakımı bilgileri. İlginç olan tek şey hepsinin tek bir 
şirket adına olmasıydı -Gruppo Leopardi. Gruppo Leopardi'nin arkasında kimin 
olduğuna dair bir ipucu yoktu. Bunu ortaya çıkarmak için ayrıntılı bir araştırma 
yapacak zamanım da yoktu. Orada zaten çok uzun süre kalmıştım ve konsantre 
olamayacak kadar yorgundum. Geri dönme zamanı gelmişti.



    Tekrar pencerenin yanına giderek panjurları açtım. Her şeyi bulduğum gibi 
bırakmak istiyordum. Geriye dönerken termosa dirseğimle çarptım. Termos masanın 
üzerinden düşerek pencerenin altındaki ahşap kaplama duvara çarptı. Zarar 
görmeden yere düştü. Bardağın çarptığı ahşap kaplama duvardan yavaşça fırlayınca 
ortaya bir kasa çıktı. Derdine yan, Enid Blyton. Gizli Yedililer için akıl almaz 
rastlantılar yeterliyse benim için de yeterli olurdu.
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Branniganlar bir aile düsturuna sahip olacak kadar soylu olsalardı, bu düstur, 
"Yapamam demekle ne demek istiyorsun?" gibi bir şey olurdu. Sırf kasa açmayı 
öğrenmedim diye ahşap paneli verine koyup çekip gidecek değildim. Kasanın 
önünde yere oturup inceledim. Üzerinde alfabenin harfleri ve dokuza kadar 
rakamlar bulunan bir klavyenin üstünde altı haneli elektronik bir gösterge vardı. 
Klavyenin yanında "giriş kodu", "aç", "sıfırla", "örnek" olarak çevirebileceğim tuşlar 
bulunuyordu. Daha ileri gidemedim.
    Saatime baktım. Onu gösteriyordu. Telefon etmek için geç bir saat değil. 
Çantamdan cep telefonunu çıkarıp Dennis'i aradım. Faks telefonunu kullanmak daha 
ucuza mal olurdu ama Gruppo Leopardi’n telefon faturasında ayrıntılı döküm 
bulunduğunu fark etmiştim ve Dennis'e kadar izlenebilecek bir iz bırakmak 
istemiyordum, özellikle de Dennis'in Turner aracılığıyla bu insanlarla bağlantısı 
olduğu için. Dennis telefonu ikinci çalışta açtı. "Merhaba, Dennis" dedim. "Bir 
kasanın önündeyim ve içine bakmak istiyorum. Nasıl açılacağı hakkında bir fikrin 
var mı?"
    "Kate, sen benden daha çok haydutsun. Kamçı Bill 1983'te ayağıma bir tane 
düşürdüğünden beri bir kasanın yanına yaklaşmadığımı biliyorsun."
    "Anıları anlatacak zaman değil şimdi. Bu telefon bana birkaç haftalık ücrete 
patlıyor."
    Dennis kıkırdadı. "Öyleyse parasını başka biri ödemeli. Kasa nasıl bir şey?"
    Kasayı ona tarif ettim. "Boşa zaman harcıyorsun, Kate. Böyle bir hayvanın yanında 
şifreyi bilmediğin sürece hiç şansın yok" dedi üzüntüyle.
    "Emin misin?"
    "Eminim. Ama belki özensiz biri olabilir, peşinde olduğun bu adam. Telefon 
numarasının son altı hanesi gibi aptalca bir şifre seçmiş olabilir. Ya da ilk altı hanesi. 
Ya da doğum tarihi ya da kız arkadaşının adı. Ya da büroda her gün gördüğü harf ve 
rakkamlar kümesi."
    Homurdandım. "Bu kadar yeter. Başka yolu olmadığına emin misin?"
    Dennis, "Bunun için bunlara kasa diyorlar" dedi. "Bu ara da sen neredesin?"
    "Bilmek istemezsin. İnan bana, bilmek istemezsin. Seni ararım. Yardımın için 
teşekkürler."
    Ev dosyalarına geri dönüp telefon numarası ya da bulabildiğim öbür rakam 
kombinasyonlarını denedim. Hiç şansım yoktu. Patronun iskemlesine oturup 
çevreme baktım. Buradan sürekli hatırlayacağı ne görebilirdi? Ayağa kalkıp faks, 
modem ve fotokopinin model numaralarını denedim. Hayır. Patronun 



doğumgününü bilmiyordum ama bu kadar güvenliğe meraklı bir adamın böyle bir 
şey seçmeyeceğini düşünüyordum.
    Son çare zamanı gelmişti. Kimsenin tahmin edemeyeceği kadar rastgele ama ne 
zaman unutsam kolayca bulabileceğim kadar elimin altında bir şifre istesem ne 
yapardım? Yalnızca içgüdülerimle hareket ederek tekrar bilgisayarı açtım ve ekranda 
yükleme süresinde görünen bütün altı haneli kombinasyonlara baktım. İşletme 
sistemi numarasının bir parçası MB-4D33'dü. CD-ROM'un sürücü model numarası 
ise CR-563-X'ti. Birinci numara hiçbir işe yaramadı. Ama ikinci rakam setini girdiğim 
zaman gösterge kırmızıdan yeşile döndü. Buna inanamıyordum.
    Soluğumu tutarak açma düğmesine bastım. Yumuşak bir "klik" sesi duyuldu ve 
kapı açıldı. Hafifçe, "Gerçekten de bir Tanrı var ve beni seviyor" dedim. Kasayı açıp 
içindekilere baktım. Birkaç santim kalınlığında kâğıt tomarı vardı. Kâğıtların 
üzerinde orta boy bir ajandadan biraz daha büyük bir kâğıt tutucu duruyordu. 
Kasanın içindeki her şeyi alıp masaya döndüm ve tutucudaki kâğıtları inceledim. 
Yanında tarih ve rakamlar olan bir ad listesi vardı ilk sırada. Ondan sonraki yarım 
düzine sayfada numaralı yer listesi bulunuyordu. Bazılarının yanında onay işareti 
vardı, bazılarınınsa üstü çizilmişti. Dumdivie jsmsu onaylananlar arasındaydı. 
Tanıdığım birkaç başka ada daha rastladım. Bunun ardından bir rakam ve harf kodlu 
tarih ve yer listesi vardı —20CC, 34H, 50,000E, bu tür şeyler. Dördüncü sütunda bir 
numara vardı. Küçük bir karşılaştırmayla bu numaraların listedeki onaylı yerlere 
denk düştüğünü ve bildiğim kodların karşılığındaki tarihlerin, hırsızlığın iki ile dört 
hafta sonrasını gösterdiğini keşfettim. Son olarak birkaç sayfa ad, adres ve telefon 
numarası vardı. Üçüncü sayfanın ortalarında Turner adını gördüm. Bunun ne 
anlama geldiğinden emin değildim ama kafamda bir fikir oluşmaya başlamıştı.
    Kâğıt tutucunun klipsini açıp kâğıtların fotokopisini çektim. Fotokopiler çekilirken 
öbür kâğıtlara baktım. Bazıları hukuki sözleşmelerdi ve ne olduğunu 
anlayamıyordum. Öbürleri ise toplantılarla ilgili görünen elle yazılmış notlardı ama 
çoğu sözcüğü anlayabilsem de bir mana çıkarmayı başaramadım. "On beşinde 
yazdığınız mektup için teşekkür ederiz, konsinye malın yerine vardığını teyid 
ediyoruz" türünde birkaç iş mektubu vardı. Son kâğıt demetinde ise Gruppo 
Leopardi'nin hesap taslakları bulunuyordu. Birçoğunu fotokopiyle çoğalttım.
    İşim bitince her şeyi kasaya bulduğum şekilde bıraktım. Kâğıtlar bendeydi ama 
eve dönerken fotokopilerin kaybolmasına neden olacak bir olay olursa diye küçük 
bir sigortam olsun istiyordum. Faks bu sigorta için en iyi kaynaktı ama Dennis'e 
telefon etmek için neden kendi cep telefonumu kullanmışsam, aynı nedenle büroma 
faks çekmek de istemiyordum. Güvenli bir yere göndermem gerekirdi ama nereye 
gittiği tam belli olmayacak kadar büyük bir yer olmalıydı. İdeal olarak Mafya'nın ''e 
üstüne gidemeyeceği bir yere gönderilmeliydi.
    Bu duruma uyacak düşünebildiğim tek bir yer ve tek bir şey vardı. Bölgesel Suç 
Birimi dolandırıcılık masası şefi Detektif Delia Prentice. Bu onun konusu değildi ama 
Delia kendi riske atmadan güvenebileceğim tek polistir. Josh Gilbert beni 
tanıştırdıktan sonra Della'yla birkaç kez birlikte çalışmıştın, Josh'la Delia, 
Cambridge'de birlikte okumuşlar ve paraya ve dikleri önem onları çok farklı yönlere 
itmiş olsa da Josh'un Della'yla benim kardeş ruhlara sahip olduğumuzu anlamasın 
yetecek kadar uzun sürmüştü ilişkileri, ilk karşılaşmamızdan itibaren yakın arkadaş 
olduk; Delia işimde ve boş zamanlarımda bana yardım eden ve destekleyen yakın 



arkadaşlarım arasında kilit bir konuma yükseldi. Bu anlaşılmaz kâğıtları Della'ya 
fakslarsam, ben önemini açıklamak için geri dönene kadar çekmecesine 
kilitleyeceğini biliyordum.
    Kırtasiye malzemeleri çekmecesinden bir kâğıt alıp üzerine yazı yazdım. "Bölgesel 
Suç Birimi'nden Detektif Prentice'in acil ve gizli dikkatine. Sevgili Delia: Çok önemli 
belgeler. Sana açıklayana kadar bunları elinde tut lütfen. Geri döner dönmez seni 
arayacağım. Teşekkürler. K. B." Birimin faks numarasını çevirirken, bu iş görür diye 
düşündüm. Gece yarısı İtalya’dan gönderilen yüz sayfalık faks konusunda nöbetçi 
polis kimbilir ne düşünecekti.
    Faks çekme işi bittiğinde saat ikiyi geçmişti. Fotokopilerimi aldım, bir zarfa koyup 
şişkin çantama tıktım. Buradan olabildiğince çabuk çıkma zamanı gelmişti. İçimde 
Nicholas Turner'in başına gelenlerle ilgili korkunç bir düşünce vardı ve bunun 
nedeni dinleme aygıtıydı ve ben de aynı akıbete uğramak istemiyordum. Konuk 
odalarında adamdan eser yoktu, bu da akşam yemeği için taksiyle Sestri'ye gitmiş 
olabileceği ihtimalini güçlendiriyordu.
    Bütün makineleri ve ışıkları kapadım ve çekmeceleri tekrar kilitledim. Her şeyin 
büroya girdiğim zamanki gibi göründüğüne emin olarak odadan çıktım ve kapıyı 
arkamdan kilitledim. Anahtarları sahte tıraş köpüğü kutusuna koydum, dolabın 
içindekilerin yerlerini iyi hatırlamış olmak için dua ettim. Met' diyenlerden inip 
mutfağa geçtim. Kiler kapısına kulağımı dayadım. Sessizlik. Bir an vicdanım sıkıştı, 
karanlıkta kendine gelip , bağlı olduğunu görünce iri yarı adama neler olacağını 
merak ettim. Sonra onun Turner’ın başına gelmiş olabileceklerden birinci derecede 
sorumlu olduğunu kendime hatırlattım ve suçluluk hissetmekten vazgeçtim. Kaldı ki 
villanın tertemiz görüntüsünden gündüz yerleri, mobilyaları ve mutfağı temizlemek 
için gelen bir yardımcı olması gerektiğini tahmin ettim. Temizlikçi geldiğinde 
herhalde Gianni böğürüyor olurdu.
    Kendimi pencereden dışarı atıp bahçede durdum, bundan sonra ne yapacağımı 
düşünüyordum. Kapıları açabileceğim siyah kutu yanımdaydı ama güvenlik 
sisteminin nereden kontrol edildiğini bilmiyordum, kameralar hâlâ çalışıyordu 
büyük ihtimalle. Mafyanın seyredeceği bir videoda yıldız olma meraklısı 
olmadığımdan, kapıdan çıkarken kameralara yakalanmamak için araçlardan birini 
almaya karar verdim. Karanlıkta, bir otomobil içinde kimliğimin ortaya çıkma 
olasılığı çok düşük olurdu.
    Garajı şöyle bir araştırınca bütün araçların anahtarlarının Gianni'nin kendi 
anahtarlarını daha önce koyduğu yerde asılı olduğunu gördüm. Üç otomobilin 
içinde en az hatırlananı olacağını düşünerek vanda karar kıldım. Kapıyı açtım, 
çantamı yolcu koltuğuna attım ve direksiyona geçtim. Tam anahtarı kontağa takmak 
üzereydim ki bir şey beni durdurdu.
    Altıncı hisse inanmam. Ama bir nedenle ensemdeki tüyler diken diken oldu ve 
bunun nedeni ilk görüşte aşk değildi. Derin bir soluk alıp omzumun üstünden vanın 
arka tarafına baktım.
    Hemen keşke bakmasaydım dedim içimden. Ön tarafında fermuar olan uzun siyah 
bir torbada sadece tek şey taşınır. Nicholas Turner'ın kaybolmasıyla ilgili sırrı 
çözdüğüme karar vermek için detektiflik becerilerimi fazla kullanmam gerekmedi.
    Hemen vandan indim. Garajda durup destek için duvara yaslandım, hızlı hızlı 
soluyordum, koltuk altlarım ter içindeydi.



    Şok ve tükenmişlik duygusuyla bacaklarım titriyordu. Orada şekilde, dehşetten 
donakalmış, bırakın karar vermeyi hareket bile edemez halde ne kadar durdum 
bilmiyorum. Birinin olabileceğini düşünmek bir şey, ölüyle aynı yanda olmak 
bambaşka bir şeydir. Özellikle de ölümünden sorumlu olan kendiniz olduğunu 
biliyorsanız.
    Beni harekete geçiren yalnızca korku oldu. Villa San Pietro'da oyalanmak, ancak 
bir farenin kedi yetiştirme yerinde duraklanması kadar akıllı bir hareket olurdu. İlk 
düşüncem, Alfa'ya atlayıp villayla arama en uzun mesafeyi koymaktı. Garajın 
ortasına gelmiştim ki bunu yapmamam gerektiğini kavradım. Nicholas Turner'ın 
öldürülmesine benim dinleyici aygıtım ve sahte tokam neden olmuştu. Çekip 
giderek onu öldüren insanların cesedi yok edip ellerini yıkamasına izin veremezdim. 
Cesedi orada bırakırsam kesinlikle böyle olurdu. En yakın karakola gidip 
bildiklerimi de anlatamazdım. Patronun beslemeleri olabilirlerdi. Olmasalar ve bana 
inanmalarını sağlasam bile tutuklama, taciz, aldatma, izin almadan girme ve 
muhtemelen Aldo Moro cinayetiyle suçlanma karşısında doğru dürüst bir kılıf 
uyduramazdım.
    Della'yı uyandırıp bu işi resmi kanallardan halletmek için buraya gelmesini 
söylemeyi düşündüm ama adalet tekerleğini döndürmeyi başardığımız zaman 
villada cinayet kanıtı kalmamış olur, ceset millerce ötede olurdu; cesedi en nihayet 
bulsak bile bu cinayeti Gianni ve patronuna bağlamak için elimizde hiçbir şey 
olmazdı.
    Derin bir soluk alarak vanın arka kapısını açtım. Bir şey yapmadan önce 
torbadakinin gerçekten Turner olduğundan emin olmam gerekirdi. Fermuara uzanıp 
açmaya çalıştım. Fermuar hiç hareket etmedi. Bir elimle plastik torbayı tutup 
fermuarı açmaya çalışırken midemin altüst olmaya başladığım hissedebiliyordum. 
Birkaç santim açmak yeterdi. Nicholas Turner'ın gözleri garajın florasan ışığında 
bana dikilmişti. Midemin içindekilerin vana değil de yere çıkması için tam 
zamanında döndüm. Midem ve boğazım acılaşana kadar orada öyle, ellerim 
dizlerimde durdum. Titreyip terleyerek, parmaklarım terli ıslak, fermuarı kapatmayı 
başardım. Turner'in yüzünde nasıl öldüğüne ilişkin hiçbir işaret yoktu ama beyin 
tümörü değildi.
    Nasıl becerdim bilmiyorum ama her nasılsa direksiyona geçip vanı garajdan 
çıkardım. Düşünebildiğim tek şey oradan kaçmak ve Villa San Pietro'yla aramdaki 
uzaklığı olabildiğince artırmaktı. Hızla araba yoluna girdim, kapıların açılmasını 
beklerken direksiyona sabırsızlıkla vuruyordum. O kadar hızlı gidiyordum ki, 
virajlardan birinde neredeyse aşağıya uçacaktım. Bunun şoku, makul bir hıza 
yavaşlamamı sağlayacak kadar kendime gelmeme neden oldu. Ana yola çıkarken 
Mercedes'i alıp Casa Nico'dan almak zorunda olduğum aklıma geldi çünkü Gianni 
benim nerede kaldığımı biliyordu ve tutuklu olduğu yerden çıkmadan önce dönüp 
otomobili alabileceğimi garanti edemezdim.
    Vanı ana yol kavşağının kenarına park ettim ve pansiyona gitmek için birkaç 
kilometre yürüdüm. BMW'den hiç iz yoktu. Richard'ın sakinleşip geri döneceğini 
ummak buraya kadar. Mercedes'i vadiye geri döndüm, vanı geçtim ve 
bırakabileceğim bir yer aradım. Bir kilometre ötede evler ve küçük bir market vardı. 
Otomobili ana yola yakın bir yerde bırakarak vana yarı hızlı yürüyüp yarı sürünerek 
döndüm. Bir saat boyunca başka bir otomobile rastlamamıştım.



    Vanın yönünü çevirip Sestri Levante'ye doğru gitmeye başladım. Birkaç gün 
durursa kimsenin fark etmeyeceği bir yere bırakmam gerektiğini düşünüyordum. 
Dağlarda bir orman yolu bulmayı düşündüm ama sonra bundan vazgeçtim. 
Karanlıkta doğru yeri bulmak zor olurdu, tam yerini hatırlamak olanaksız olurdu ve 
Mercedes'e geri dönmem kolay olmazdı. Bir sokağa park etmek de istemiyordum 
çünkü hikâyemi dinleyecek birini bulmanın ne kadar süreceğini bilmiyordum ve 
İtalyan güneşinde bir-iki gün geçirdikten sonra van çok iştah açıcı kokmayacaktı. 
İdeal olarak kimsenin dikkat etmeyeceği bir yeraltı parkyeri bulmak istiyordum.
    Ya büyük bir şehre ya da insanların otomobillerini otellerin park yerinde birkaç 
gün bıraktığı bir tatil cennetine gitmem gerekirdi. Otoyol çıkışı görünür görünmez 
çözümü buldum. Kartpostaldan fırlamış gibi duran Portofino köyü: Binlerce 
yapbozun yıldızı, dondurma yelpazesindeki her renge boyanmış güzel evlerin 
sıralandığı bir liman. Richard'la birlikte olmadan bir kaç yıl önce oraya gitmiştim ve 
turistlerin eski balıkçı köyünün merkezinde berbat olmaması için otomobillerini 
bıraktığı, yarısı yeraltında olan büyük park yerini hatırlıyordum.
    Saat sabaha karşı beşi biraz geçe Portofino'ya vardım Herhalde köyde kuyruğun 
olmadığı tek zaman buydu. Dosdoğru park yerine giderek otomatik gişeden bilet 
aldım. Vanı en alt katta bırakarak merdivenlerden sokağa çıktım. Limanda yürürken 
gündoğumunun soluk ışığı doğuyu yeni aydınlatmaya başlıyordu. Limanda birkaç 
balıkçı vardı ama buradan ne kadar çabuk uzaklaşabilirim diye sorarak fazla dikkat 
çekmek istemedim. Sessizlik ve huzurun keyfini çıkaran uykusuzluk hastası bir 
turist gibi görünmeye çalışarak gezi teknelerinin kalktığı rıhtıma doğru yürümeye 
başladım. Şansım vardı. Saat dokuzda bir tekne Sestri Levante'ye, oradan da Cinque 
Terre'ye gidiyordu.
    Limanda koyu mükemmel gören bir bank buldum. Çantamı yastık olarak kullanıp 
başımı koydum ve biraz şekerleme yaptım. Çantadan fırlayıp yolcu koltuğuna düşen 
cesetler ve Gianni'nin kocaman bıçağıyla ilgili tuhaf rüyalar iyi bir uyku çekmemi 
önledi ama o kadar tükenmiştim ki, kâbuslar bile beni uyandıramazdı. Gezi teknesi 
çığırtkanının sesi sekizi biraz geçe beni uyandırdı. Köye geri dönerek bir kafeden 
birkaç sandviç ve capuccino aldım ve gezi teknesinin yanına gittim.
    Yolculuğu fazla hatırlamıyorum. Uykusuzluktan ve geceki dehşetten dolayı çok 
gergindim. Sürekli sızıyor ve uyanmaya çalışıyordum, sinirlerim gergindi, 
paranoyaklaşmıştım. Turner'ın eşini ve iki kızını düşünmeden edemiyordum. 
Yalnızca , bir koca ve baba kaybetmekle kalmamışlardı, polis ve medyayla uğraşmak 
zorunda kalacaklardı.
    Sestri'ye geri dönmenin beni düşmana yaklaştırmasına rağmen, tekneden indiğime 
memnun olmuştum. Nedense keneni daha denetimli hissediyordum. Sestri'de turizm 
danışma bürosunu bularak bir otobüsün biraz önce kalktığını öğrendim. Sonraki 
otobüs yirmi dakika sonra kalktı, yeni şapkamla otobüse ilk binen ben oldum. 
Arkaya oturarak koltuğumda büzüldüm, Casa Nico'ya yaklaşırken güneş 
gözlüğümü takıp şapkamı başıma iyice çektim. Otobüs otomobile oranla çok daha 
yüksek olduğu için Casa Nico'ya tepeden bakabiliyordum. Otobüs pansiyonun 
arkasındaki virajı alırken arkama baktım. Binanın arka tarafında, otomobilde olsam 
fark edemeyeceğim bir yerde Gianni'nin Alfa'sı duruyordu.
    Bir sonraki durakta indim ve Mercedes'i bıraktığım geçidin önünden dikkatle 
geçtim. Otomobil hâlâ oradaydı, kimse dikkat etmemiş görünüyordu. Evlerin 



arasından geri dönerek geçide diğer ucundan girdim. Motoru çalıştırana kadar 
kapıyı bile kapatmadan otomobilin içine yavaşça girdim. Sonra hızla ana yola çıkıp 
Casa Nico'dan ve Villa San Pietro'dan uzaklaştım. Ayağım gaz pedalında, gözlerim 
dikiz aynasındaydı. Autostrada'ya yaklaşırken Gianni'nin pansiyondaki nöbetinin ne 
kadar süreceğini merak ettim. Peşime takılmamasını sağlayacaksa acil durum 
çantamı kaybetmeye değerdi.
    O gün Milano Havaalanı'na Nigal Mansell benden daha çabuk varamazdı. 
Otomobili bölgedeki Hertz bayiine bırakıp terminale gittim. Brüksel'e giden uçağı 
kaçırmıştım ama bir saat sonra Amsterdam'a giden bir uçak vardı. Uyanık kalmayı 
becerebilseydim Bill'in Saab'ını Anvers'ten alır ve Zeebrugge'den kalkan gece 
feribotuna binip ertesi sabah evde olurdum. doğrusunu söylemek gerekirse ayağımın 
altında İngiliz toprağını hissetmek için sabırsızlanıyordum.
    Dış hatlar salonunda yarım saat öldürdüm. Beni bulmanın Interpol'ün işi 
olduğuna karar vermeden önce Shelley'yi aramam iyi olur diye düşündüm. Shelley 
telefonu ilk çalışta sesindeki rahatlama ifadesini duyabiliyordum. O an kötü şey 
olduğunu anladım çünkü Shelley kendi denetiminde olmayan hiçbir şeye izin 
vermez.
    "Şükürler olsun aradın" dedi. "Neredesin? Burada olman gerekiyor. Bir ölüm daha 
oldu."
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Neredeyse telefonu elimden düşürüyordum, ilk düşüncem Shelley'nin Nicholas 
Turner'ı nasıl öğrendiği oldu. Panik içindeyken sesini duydum. "Kate, hâlâ orada 
mısın? KerrSter'le ilgili bir ölüm daha oldu diyorum." Bu kez tüm cümleyi 
duyabildim.
    "Allah kahretsin" diye homurdandım.
    "Neredesin? Trevor Kerr on dakikada bir arayıp beni deli ediyor. Şimdiye kadar 
onu idare etmeyi başardım ama onunla hemen konuşmazsan basma gidip ikinci 
ölümün nedeninin işimizi tam yapmamamız olduğunu söylemekle tehdit ediyor." 
Shelley'nin sesinde daha önce hiç duymadığım bir heyecan vardı.
    "Milano havaalanındayım, Amsterdam'a geçiyorum. Bill'in otomobilini Belçika'da 
bırakmak ve İngiltere'ye giden uçağa binmek zorundayım. Ölüm ne zaman oldu?"
    "Bu sabah. Bir büro temizleyicisi. Ölüsünü yeni bir KerrSter şişesinin yanında 
buldular. Alexis'e göre gene siyanür zehirlenmesi gibi görünüyor. Bu arada, Alexis 
de seninle konuşmak istiyor."
    Çıkış kapısına baktım. Henüz bizi uçağa almaya başlamamışlardı. "Kerr hâlâ 
bürosunda mı?"
    Shelley, "Beş dakika önce oradaydı" dedi. "Bu öğleden sonra Merseyside polisi 
fabrikasını didik didik etti."
    "Onu arayıp sakinleştiririm" dedim. "Tek başına bütün bu saçmalıkla uğraşmak 
zorunda kaldığın için özür dilerim. Bir yararı olacaksa, bu seyahat tam bir kâbustu. 
Bugün bir cesetle karşılaştım zaten. Birine daha dayanabileceğimden emin değilim."
    Shelley endişeyle, "İyi misin?" diye sordu.



    "Harika durumda değilim. Ama tek parça halindeyim, ki aynı şeyi Turner için 
söyleyemem."
    Shelley şok geçirir bir ifadeyle, "Aman Tanrım" dedim.
    "Bak, her şey yolunda. Kerr'le bir konuşayım. Seni Amsterdam'dan ararım. Bu gece 
yedi buçukta Manchester'a giden bir uçak var. Boş yer bulabilir misin bir bak. Birinci 
mevki, ikinci mevki ya da tuvalet klozeti olup olmadığına hiç aldırmıyorum, boş yer 
bul yeter."
    "Olur. Senden haber alana kadar burada bekleyeceğim" diye söz verdi. "Allah 
aşkına dikkatli ol."
    Bu uyarıya kulak vermekte biraz geç kalmıştım. Derin bir soluk aldım, kendimi 
savaşa hazırladım ve Trevor Kerr'in numarasını çevirdim. Hayal gücüm bile beni 
adamın, saldırısına karşı hazırlayamamıştı. iki dakika boyunca bana küfretti durdu, 
ona futbol sahalarında büyük bir hayranlık kazandırabilecek ama bende hiç işe 
yaramayan ne kadar müstehcen sözcük varsa etti. Ağzı bozukluğun faturayı yüzde 
on artıracağını kafamın bir Köşesine not ettim. Trevor ikinci saldırıyı başlatmak için 
durunca kesin bir tavırla sözünü kestim. "Zor bir gün geçirdiğiniz için üzgünüm ama 
kötü gün geçiren tek kişi siz değilsiniz" dedim. "Sorunlarınızla olabildiğince hızlı 
ilgilenmeye çalışıyorum. Çok ilerleme kaydettim ama henüz elime geçiremediğim 
Çok önemli bir bilgiye ihtiyacım var. Şimdi, bir saat sonra öğrenmem gerekenleri 
bana söyleyebilecek biriyle buluşacağım" diye devam ettim. Ses tonumu onunkinden 
baskın çıkması için yükseltmiştim.
    Trevor, ayağı kapana kısılmış bir ayı gibi "Saçmalık" d hırladı. "Hiçbir halt 
başaramadın. Şu an seni işten atmam için bana iyi bir neden göster."
    "Çünkü beni azledersen benim yeteneklerimin yarısı sahip başka bir özel detektif 
sıfırdan başlamak zorunda kalacak çünkü bulduğum tek bir bilgi parçasını ele 
geçirmek için ben' dava etmek zorunda kalacaksın."
    Bu onu on saniye susturdu. "Polise bilgi sakladığını söyleyeceğim" dedi.
    "Söyle. Detektif Jackson beni o kadar iyi tanır ki, hücreye atmanın hiç işe 
yaramayacağını gayet iyi bilir."
    Trevor, "Bana böyle davranamazsın" diye hırladı şımarık bir çocuk gibi.
    "Bu konuyu olgun yetişkinler gibi konuşmak istiyorsan bu akşam sekizde 
havaalanındaki Hilton barda buluşabiliriz" dedim. "Yoksa pılımı pırtımı toplayıp eve 
gideceğim Bay Kerr." Göz ucuyla yolcuların kapıdan çıktığını görmüştüm. "Bu sana 
bağlı" diyerek telefonu kapattım.
    Amsterdam yolculuğu hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Pencereden boş boş baktım, evli 
bir erkekle yatağa giren Katolik bir kadından daha çok suçluluk duyuyordum. 
Harika çalışmam yüzünden dün hayatta olan iki kişi ölmüştü. Nicholas Turner'la 
bağlantı kurmam onun hayatına mal olmuştu. Ürün sabotajı yapan adamla ilgili 
şüphelerim konusunda da işleri karıştırmıştım. İşimi doğru dürüst yapmış olsaydım 
şimdi şüpheliler Detektif Jackson'ın sorularına cevap veriyor olurlardı ve belki de 
ölmüş olan kadın hâlâ hayatta olurdu. Büyük bir araştırmanın ortasındayken Trevor 
Kerr işini almamam gerekirdi. Ama dünyaya bütün iyi özel detektiflerin iki katı iyi 
olduğumu göstermek zorundaydım. Bill'e ajansı tek başıma iyi yönetebileceğimi 
göstermeye çalışıyordum. Sonuçta, şimdiden iki kişi ölmüştü.
    Yalnızca bu kadar da değil, Richard'la ilişkimi belki de bu onarılmayacak biçimde 
bozmuştum. Bütün bunların nedeni çok başarılı olmaya, kendi bildiğim gibi 



davranmaya kararlı olmamdı. Neden geri dönme zahmetine katlandığımı merak 
etmeye başlamıştım. Şu andaki halimle tatmin edeceğim tek yer danka olurdu. 
Çantamda dokuz bin papelin büyük kısmı duruyordu ve Anvers'te bir otomobil 
vardı. Çalışma hayatımda kaçmaya hiç bu kadar yakınlaşmamıştım.
    Yol ayrımına geldiğimde bunu yapamadım. İster görev deyin, ister dikkafalılık 
deyin, isterse de su katılmamış ahmaklık deyin. Her ne ise, o uçaktan beni indirdi ve 
Manchester'a uçmak için rezervasyona götürttü. Shelley iyi iş çıkarmıştı. Birinci 
mevkiide bir koltuk ayrılmıştı bana. Ona telefon etmek ve Kerr'le havaalanındaki 
otelde bulaşacağımı söylemek için on dakikam vardı. Tam yatışmamış olan Shelley 
bana tekrar dikkatli olmamı söyledi. Yanlış kişiyi uyarıyordu.
    Uçakta o akşamın Chronicle’ı vardı. TEMİZLİKÇİNİN ESRARENGİZ ÖLÜMÜ 
başlığı karnıma bıçak gibi saplandı. Mary Halloran Liverpool'da ölmüş olsa da, 
KerrSter bağlantısı yüzünden ve gazeteye Joey Morton olayını yeniden ele alma 
fırsatı verdiği için Manchester'da manşet olmuştu. Her sözcükle suçlandığımı 
hissederek (özellikle de Alexis Lee'nin sütununda olduğu için) yazıyı okudum. Kırk 
üç yaşında, iki çocuk annesi (Tanrım, iki çocuğu daha annesiz bıraktım...) Bayan 
Halloran, şehir konseyinden atıldıktan sonra kendi ticari temizlik şirketini kurdu. 
İşyeri gerçekten başarılı oldu ama Bayan Halloran herhalde kökleriyle bağını 
kesmemek için elini büronun yerlerinden çekmiyordu. Yerel bir avukat bürosuna 
haftada üç sabah düzenli olarak gidiyor, işe beş buçukta başlıyordu. Normal olarak 
başka bir kadınla birlikte çalışıyordu ama ortağı o hafta hastaydı. Bayan Halloran'ın 
cesedi birinci katta temizlik dolabının dışında, iş yetiştirmek için saat yediden biraz 
sonra gelen avukatlardan biri tarafından bulunmuştu. Bayan Halloran açık ama dolu 
bir KerrSter şişesinin yanında yere düşmüştü. Polis, adli tıp raporunun Bayan 
Halloran'ın hidrojen siyanür koklama sonucu öldüğünü gösterdiğini açıklamıştı.
    Patolog bu karara varmakta çabuk davranmış olmalı diye düşündüm. Pis, şüpheci 
bir kafası olduğundan ise hiç sözetmeyelim. Joey Morton'ın ölümünden sonra 
başvuru raflarımı incelemiş ve düşündüğüm şeyi doğrulamıştım, siyanür sonu ölüm 
tanısı koymak çok zordu. Ölüm anında gerçekleşir ve patoloğa görecek fazla şey 
bırakmaz. Belki ağız kenarında biraz köpüklenme, ciltte birkaç düzensiz pembelikler. 
Cesedin içini çabuk açarsanız ağızda, göğüste ve karın bölgesinde belli belirsiz bir 
acıbadem kokusu alabilirdiniz. Ama örnekleri hemen incelemezseniz elinize hiçbir 
şey gelmez çünkü siyanür sülfosiyanide dönüşür, bunu da her yerde bulabilirsiniz. 
Joey'in olayında hemen bu teşhisi koymalarının nedeni, cesedi bulan barmenin 
kokuyu fark etmesi ve iyi bir detektif romanı okuru olmasıydı. Merseyside polisi 
hayli temkinliydi ve Jackson'dan sıkı bir alıntı vardı ama satır aralarını okuduğumda 
iki polis bölgesinin birbiriyle konuştuğunu anlayabiliyordum. Trevor Kerr, 
fabrikasından çıkan üründe bir sorun olmadığına ve araştırmaların Kerrchem'i 
aklayacağına emin olduğunu söylüyordu. Spekülasyon fırsatını hiç kaçırmayan 
Alexis endüstri sabotajı ihtimalinden söz etmişti ama kendisini destekleyecek alıntı 
yoktu. Benimle konuşmak istemesine şaşmamalı. Trevor Kerr ona bu işte temize 
çıkmak için beni işe aldığını söyledi mi diye merak ettim.
    Uçak yere indiği sırada hızla birkaç satır okuyabilmiştim. Neredeyse hiç uykusuz 
stresli birkaç gün geçirmiştim ve uçakta içtiğim kahve beni yalnızca uyanık 
tutacağına gerginleştirmeye başlamıştı. Trevor Kerr'i çekecek halde değildim.



    Çantalarımı sekize on kala aldım ve gümrüğe kadar uyurgezer gibi gittim. 
Gümrük salonunun yarısında omzumda bir el hissettim ve bir sesin, "Buradan 
bayan" dediğini duydum. Başımı kaldırıp gümrük memuruna baktım, ağladım 
ağlayacaktım. Şu anda ihtiyacım olan son şey bir kutu haritadan cüzdan dolusu 
paraya ve bir alıcıya kadar değişen tuhaf eşyalarımı açıklamamdı.
    "Neler oluyor?" diye sordum.
    Bana hiç seçenek bırakmadan, "Beni takip edin, lütfen" dedi. Salondan karşı 
taraftaki bir kapıya yürüdük. Uçak arkadaşlarımdan bazılarının tuhaf tuhaf 
baktıklarının farkındayım. Gümrük memuru beni küçük bir büroya sokarak kapıyı 
arkamdan kapattı. Detektif Delia Prentice duvara yaslanmış, sigara içiyordu, 
dudaklarında alaylı bir gülümseme vardı. Kestane rengi saçları parlak bir şelale gibi 
yüzünün iki kenarından sarkıyordu. Yeşil gözleri pırıl pırıl, cildi canlıydı. Anlaşılan 
son otuz altı saat içinde iki saatten fazla uyumuştu. Ondan nefret ettim.
    "Kötü bir yolculuk yapmış gibi görünüyorsun" dedi.
    "Uçak iyiydi" diyerek odadaki plastik iskemlelerden birine çöktüm. "Yalnızca son 
iki gün cehennem gibiydi."
    "Bu sabah masamın üzerinde beni bekleyen işlerle biraz ilgisi var mı?" diye sordu.
    Homurdandım. "'Birazdan' çok daha fazla. Senin için anlamı olmayacaklarını 
biliyorum ama güvenli bir yere göndermek zorundaydım."
    Delia duvardan çekilerek, "Haydi gel" dedi. "Seni eve götürürken konuşalım."
    Saatime bakarak, "Hilton'da bir müşteriyle randevum var" dedim. "İki dakika 
sonra. Tamamen ilgisiz bir konuda" diye ekledim.
    Delia kaygılanmış görünüyordu. "Bunu yapman gerektiğine emin misin?"
    Sevecen bir biçimde güldüm. "İçindeki polis asla izin yapmaz, değil mi? Beni 
sorguya çekmeye uygun bir durumdayım ama bir müşteriyle görüşmek için? Hayır, 
bunun için hiç uygun değilim."
    Delia omzuma şakacıktan yumruk attı. "Müşterinin seni güzel kokulu yağlarla 
sıcak banyoya sokmayı ve sen Stoly greyfurt suyu içerken yemek hazırlamayı 
planladığını sanmıyorum. Eğer planlıyorsa Richard'ı arayıp rekabetin kızıştığını 
söylemem gerekir."
    Başımı ellerimin arasına aldım. "Bu iyi fikirlerinden biri değil, Delia" diyerek içimi 
çektim.
    "Tanrım, sigortacı adamın işlerine bakmıyorsun, değil mi?" diye kıkırdadı.
    Yorgunca ayağa kalkarken, "Teşekkürler, Alexis" dedim "Bana güvendiğin için 
sana da teşekkür ederim, Delia. Öyleyse haydi bakalım. Beni Hilton'a götür de 
müşteriyle görüşelim. Sonra beni eve götürebilirsin, o zaman sana her şeyi 
anlatırım."
    Polislerin sizi havaalanında karşılamasının iyi yanlarından biri de, trafik 
memurlarının ön camı cezalarla doldurmadan kapının hemen dışına park 
edebilmeleridir. Hilton'a huzurlu bir sessizlik içinde gittik. Della'ya on dakika sonra 
beni buradan alıp götürmesini sıkı sıkıya tembih ederek resepsiyonda bıraktım.
    Trevor Kerr köşedeki bir koltuğa bir brendi bardağıyla oturmuştu. Geçip karşısına 
oturdum. İçki isteyip istemediğimi sormadı. Selamlama yerine, "Peki ne 
söyleyeceksin?" dedi. "Yeteneksizliğin yüzünden berbat bir gün geçirdim. Polis 
fabrikanın altını üstüne getirdi, herkesi sorguladı. Allah bilir bugünkü üretim 
rakamları nasıl olacak."



    "Birileri sahte KerrSter yapıyor. Büyük bir toptancı zinciri aracılığıyla küçük bir 
dolandırıcılık suçu işleyerek piyasaya sürüyorlar. Dolandırıcılığın nasıl yapıldığını 
biliyorum, kimin yaptığını da biliyorum. Henüz bilmediğim tek şey malı nerede 
ürettikleri" dedim monoton bir ses tonuyla. Enerjim o kadar tükenmişti ki, Trevor 
Kerr bile beni sinirlendiremezdi.
    Trevor'ın kırmızı yüzü pembeleşti. "Kim bu adam? Bunu bana yapan kim?" diye 
bağırarak öne eğildi ve masaya yumruk attım. Uzakta içki içen birkaç kişi 
meraklanarak bize baktı. Hilton’nun barı akşam erken saatte yüksek seslere alışık bir 
yer değildir.
    "Bileğine taktığınız altın kelepçeden fazla memnun olmadığı açık bir eski çalışan" 
dedim.
    Trevor, "Adını istiyorum" dedi, ses tonu alçaktı ama ifadesi epeyce tehditkârdı. "Ve 
adres. Elime geçirdiğim anda herifin bütün kemiklerini kıracağım."
    Başımı iki yana salladım, denetimsiz öfkesi canıma yetmişti. "Kesinlikle olmaz."
    "Sana ne için para ödüyorum kızım! Adı ve adresi hemen ver bana!"
    "Bay Kerr, çenenizi kapayın da beni dinleyin." Sabrımın sonuna gelmiştim ve 
sanırım bunu da belli etmiştim. Kerr sanki ona vurmuşum gibi arkasına yaslandı. 
"Bir müşteri beni bir işi yapmam için tutarsa ben o işi yaparım. Bazen kendilerini 
hukuk yerine koymak isteyen insanlara rastgelirim. İşimin bir parçası da onları 
durdurmak. Adamın adını ve adresini size verirsem, oraya gidersiniz ve bu herife iyi 
bir hoşgeldin dayağı çekersiniz. Ama ertesi gün siz hücrede, adam da hastane 
yatağında özgür ve temiz halde yatarken bana teşekkür etmezsiniz çünkü onu sahte 
KerrSter ya da cinayetlerle ilişkilendirecek tek bir sağlam delil olmaz. Kuşkusuz 
birkaç saat kodeste kalır ama malı nerede ürettiğini bulmazsak ve aradaki sağlam 
bağı kuramazsak elimizdeki tek şey bir dizi rastlantısal kanıttır." Kerr konuşmak 
üzere ağzını açtı ama ben ona parmağımı sallayıp konuşmaya devam ettim. 
"Rastlantısal kanıtlan toplama yöntemimden dolayı olayı polise götürebilecek 
durumda olmadığımızı da söylemem gerekir. Onlara nereye bakacaklarını 
söyleyebiliriz ama elimizdekileri gösteremeyiz. Fabrikaya ihtiyacımız var. Adamın 
adını dikkafalılığımdan saklamıyorum. Karşılığında bana para ödediğiniz işi 
yapıyorum ve başka kimse ölmeden bu işi bitirmek istiyorum. Buraya kadar bir 
sorun var mı?"

    Trevor, "Bu şehirde adın lekelenecek" dedi.
    "Ne için? Müşterimi hapishaneden uzak tuttuğum için mi? Bay Kerr, benim 
hakkımda birilerine kötü söz ettiğinizi en küçük bir şekilde duyarsam avukatlarımız 
gözlerinizi yaşartacak kadar hızlı şekilde tazminat davası açar. Bu olayın aydınlığa 
kavuşmasını ve iyi ününüzü tekrar kazanmayı istiyorsanız, olayı polise haber 
vermek için ihtiyaç duyduğunuz son kanıt için yarın bu saate kadar zaman verin 
bana."
    Trevor cevap verme fırsatı bulamadan barmen omzumun dibinde bitti. 
"Affedersiniz, Bayan Brannigan siz misiniz?"
    "Benim" dedim yorgun bir ifadeyle.
    "Size telefon var. Bardan konuşabilirsiniz."
    Teşekkürler, Delia. Kerr'e tek bir şey söylemeden kalkıp telefona gittim. Delia, 
"Gitme zamanı geldi" dedi.



    "Sana katılıyorum." Telefonu kapatıp masaya geri döndüm. "Şimdi gitmem gerek" 
dedim. "Doğrusunu söylemek gerekirse, Bay Kerr, sizinle konuşmaktan daha üretken 
birçok işim var. Daha sonra görüşürüz."
    Delia sözüne sadıktı. Canlandırıcı yağlarla banyo küvetinin içine yattım, bir 
yanımda soğuk bir içki vardı. Bu arada Delia buzdolabındaki malzemelerle körili 
tavuk ve ıspanak pişirdi. Yumuşacık havlu sabahlığıma sarınarak kanepelerden 
birinin köşesine kıvrılıp yattım. Uçakta yemeği görmem bile mümkün olmamıştı ve 
ilk çatalı ağzıma atar atmaz ne kadar aç olduğumu anladım. Yemek yerken Della'ya 
olayı anlattım. "Bu yüzden kasadaki evrakları sana gönderdim" diye sözümü 
bitirdim.
    Delia başını salladı. "İtalyanca sözlüğe başvurarak inceledim. Vardığın sonuç 
nedir?"
    "Uyuşturucu" dedim. "Uyuşturucu karşılığında sanat eserlerini veriyorlar. Bu 
rakam ve harf kombinasyonları —20CU 34H, 50.000E. Bence yirmi kilo toz kokain, 
otuz dört kilo eroin, eroin tablet Ecstasy. Bir resmi çerçeveden çıkardığın anda nakit 
karşılığına oranla taşınması ve ülke dışına kaçırılması çok daha kolay olur. Çalıntı 
malı ele geçirmek neredeyse sıfır maliyetli ve önemli bir karaborsa değeri var, yani 
çok daha değerli uyuşturucu karşılığında çalıntı malları değiş tokuş ediyorlar."
    Delia başını salladı. "Sanırım haklısın, Kate, bu bilgiyi diğer ekiplere pas etmek 
zorunda olduğumu biliyorsun, değil mi? Bu benim uzmanlık alanım değil."
    İçimi çektim. "Biliyorum. Nicholas Turner'ın cesedini almak için birini 
göndersinler diye İtalyanlar'la da ilişki kurmak gerek. Ama bu gece şüpheci bir 
yabancıyla bütün bunları konuşmayı kaldıramam."
    "Elbette kaldıramazsın. Üstelik diğer polislerle konuşmadan önce yanında Ruth'un 
olması gerek. Turner'ı sana açıklayan kaynağı söylemen için sana çok baskı 
uygulayacaklar. Kim olabileceği hakkında bir fikrim var tabii ama şüphelerimi birine 
söylemenin hiç gereği yok."
    Minnetle gülümsedim. Ruth hakkında haklıydı. Daha önce yasaları o kadar çok 
ihlal etmiştim ki, yanımda bir avukat olmadan konuşamazdım. Ruth Hunter, 
Manchester'daki en iyi ceza avukatıdır. "Teşekkürler, Delia" dedim. "İşi yarından 
itibaren başlatabilir misin? Seni uyarıyorum, öbür güne kadar sorgulanmaya hazır 
olamam. Gözardı edemeyeceğim bir işin peşine düşmem gerek."
    Delia şüpheyle baktı. "Bu kadar beklemek isterler mi bilmiyorum."
    "Beklemek zorundalar. Dudaklarımı seyret. Beni bulamayacaksınız. Büroda 
olmayacağım, burada olmayacağım, cep telefonuna cevap vermeyeceğim."
    Delia sırıttı. "Seni duyuyorum. Telesekretere bir mesaj bırakırım." Polislerin o 
tepeden tırnağa süzen bakışlarıyla baktı bana. "Uyuman gerek, Kate. Yarın 
konuşuruz, tamam mı?"
    Delia gittikten sonra yan eve girdim. Ne Richard'ın ne de Shelley'nin otomobili 
ortada görünüyordu, Richard’ın otomobille dönmeyi seçmesi pek de şaşırtıcı değildi. 
Rotterdamda bu geceki feribota binmiş olabilir ya da Manchester'a da otomobille 
gelmeyi seçmiş olabilirdi. Ona hâlâ kızgındım ama içimdeki bir şey bu ilişkinin 
burada bitmesini istemiyordu. Onun yatağına yatarak yastığındaki kokusunu içime 
çektim



    Bana duygusal diyebilirsiniz. Öte yandan doğrudan Mafya tarzı uyuşturucu 
operasyonuyla ilgili bilgileri polise biraz önce vermişseniz, kendi yatağınızda 
uyumak en güvenli seçenek gibi görünmeyebilir.
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Bazı sabahlar dünyayı fethetmeye hazır kalkarsınız, kendinizi yenilmez, ölümsüz ve 
potansiyel olarak her yerde hâzır ve nazır hissedersiniz. Bu sabah onlardan biri 
değildi. Richard’ın Uzay Yolu çalar saatini yediye kurmuştum, yani Kaptan James T. 
Kirk'ün "Enterprise'a dönüyoruz, bizi ışınla Scotty" demesinden önce tam sekiz saat 
uyuyabilmiştim ama hemen fırlayacak halde değildim. Kendimi dinlenmiş 
hissediyordum ama suçluluğun verdiği akşamdan kalma duygusu içkinin 
verdiğinden çok daha beterdir.
    Kendi evime zorlukla geçtim, bir taksi çağırdım ve duşun altına girdim. Kalan son 
temiz jean'imi, lacivert gömleğimi yeni mavi kazağımı giydim ve taksi gelmeden 
yarım bardak hazır kahve içmeyi becerdim. Shelley'nin Rover'mı Bill'in garajından 
aldım, Anvers'teki Hertz'e telefon edip ben gelip alana kadar Bill'in otomobiline 
sahip çıkmalarını istemeyi kafamın bir köşesine yazdım. Saat sekizde Alder Way'in 
sonunda park etmiştim.
    Bu kez fazla beklemem gerekmedi. On geçe Sandra Bates ile tulum giymiş, ince 
uzun bir herifle çıktı. Küçük Vauxhall Psa'sına bana hiç bakmadan bindi. Anlaşılan 
Sandra'nın feminizmi açıktan cinsiyetçi reklam veren ürünleri boykot etmeye kadar 
uzanmıyordu. Simon Morley olduğunu sandığım adam on yılık bir Escort'a bindi. 
Birkaç otomobil arkalarından onları takip ettim.
    Kingsway'e geldiğimiz zaman adam sola dönerek şehir merkezinden uzaklaştı. 
Çift yolda giderken onu izlemekte güçlük çekmedim. Cheadle'ın içinden geçtik, 
Heald Green'i arkamızda bıraktık ve Handforth'a döndük. Köyün merkezinden sola 
dönerek istasyonu geçtik. Bir sitenin içinden geçerek tam kırlık alana gelmiştik ki 
adam sağa döndü. Çift arabalık bir garajdan daha büyük olmayan bir yerin dışına 
park ederken ben de otomobilimi bir kenara çekip seyrettim.
    Adam içeri girince sitenin içinde yolun aşağısına, bahçe sundurmaları yapan bir 
şirketin önüne park ettim. Dokuzu biraz geçe Morley'in otomobilin arkasına döküntü 
bir Transit van park etti. İçinden inen tulum giymiş iki genç hâlâ okula gitmeleri 
gereken bir yaştalarmış gibi duruyordu. Haydutlar bile genç gözükmeye başladığı 
zaman yaşlandığınızı anlarsınız. Onlara on dakika tanıdıktan sonra içinde video 
kamera olan çantamla klipsli yazı tahtamı alıp tabelası olmayan depoya doğru 
yollandım.
    Kapıyı çaldım ve dosdoğru içeriye girdim. Odanın bir ucunda diplerinde tıpalar 
olan birkaç uzun fıçı vardı. Onların arkasındaki platformda gençlerden biri beyaz 
plastik bir varilin içindekilerini bir fıçıya boşaltıyordu. Öbür genç, odanın ortasında, 
içinde Kerrchem'in KerrSter için kullandığının benzeri bir varil duran tekerlekli 
arabayı itiyordu. Simon Morley'in arkası bana dönüktü, karşı duvardaki bir tezgânın 
üzerinde bir Şeyler yapıyordu. Kerrchem'ın yüksek teknolojili dünyasıyla 
karşılaştırılınca burası ortaçağdaki bir simyacının hücresine benziyordu.



    Tekerlekli arabayı iten genç bana bakıp, "Sana nasıl yardım edebilirim canım?" 
diye seslendi.
    Simon Morley gencin sesini duyunca hemen arkasını döndü, yüzünde endişe 
vardı. Bana doğru yürüyerek, "Sen kimsin?" diye sordu.
    "Burası Qualcraft mı?" diye sordum. Çantamı hafifçe sallıyor, kameranın deponun 
içini iyice çekeceğini umut ediyordum. "Gerçi kapıda tabela yoktu, Qualcraft için bir 
sipariş getirdim ve onları bulamıyorum galiba."
    Artık Simon Morley benden birkaç adım ötedeydi. Yirmi yaş daha büyük bir inek 
öğrenci gibi duruyordu: Nereye koyacağını bilemediği kollar, ergenlik sivilcesi izleri 
ve sivri burnundan sürekli düşen gözlük. Sinirli bir şekilde, "Yanlış yere gelmişsiniz" 
dedi. "Burası Qualcraft değil."
    Geri çekilmemiş olsaydım spor ayakkabılarıma basacaktı. "Affedersiniz" dedim. 
"Qualcraft'ın nerede olduğunu biliyor musunuz?"
    Simon, "Hayır" dedi.
    Gülümsedim. "Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim." Kapıya yöneldim. Morley 
kapıyı ardımdan sıkıca kapattı. Bir anahtarla kilitlediğini duydum.
    Kulağımı kapıya yaslayınca onun, "Size kaç kere kapıyı kilitli tutun diyeceğim?" 
dediğini duydum. Bir şeyler daha söyledi ama anlaşılan tezgâhına geri dönmüştü ki 
ne dediğini anlayamadım.
    Otomobile dönünce kamerayı kontrol ettim. Biraz puslu çekmişti ama fıçılar ve 
varillerle Simon Morley'in yüzü net biçimde seçilebiliyordu. Video kamerayı 
gösterge panelinin üzerine koyup bekledim. Shelley'ye telefon ettim ve ona İtalya'da 
başıma gelenleri anlatıp Richard'dan haber alır almaz beni aramasını söyledim. 
"Mesaj servisi devreye girerse endişelenme diye ekledim. "Polislerden kaçmaya 
çalışıyorum, yani telefona cevap vermeyeceğim." Şu teknoloji harika bir şey. Cep 
telefonumun çalmasını istemiyorsam telesekreterime yönlendirmem, mesajları almak 
istediğim zaman da bir numara çevirmem yeterli olur.
    Saat on birde Delia, Sanat Birimi'nden Mellor, Uyuşturucu Birimi'nden bir polis, 
Alexis ve Michael Haroun'dan mesajlar gelmişti. Hiçbiriyle konuşmak istemiyordum 
ama kendimi Michael'ı aramaya zorladım. Kaldı ki hâlâ bir müşterim vardı: 
Avrupa'yı kat ettiğim zaman unuttuğum bir şey. Henry'nin de sigortaya ihtiyacı 
vardı. Michael Haroun'u sanat hırsızları işinin bir süreliğine bittiğine ikna 
edebilirsem belki Henry'nin indirimi konusunda biraz daha esnek davranırdı.
    Michael toplantıdaydı ama sekreterinden saat üç için randevu aldım. O saatte 
buradaki işlerimin biteceğini tahmin ediyordum. Sonra küçük kasetçalarımı çıkarıp 
KerrSter dolandırıcılığıyla ilgili rapor dikte ettim. Michael'la buluşmaya giderken 
Shelley'ye kaseti bırakırdım, böylece müşterime bu akşam yazılı bir kopyasını 
verebilirdim. Detektif Jackson'a da bir kopya bırakırdım ki, Kurnaz Trevor adaleti 
kendi uygulamaya kalkmasın.
    Öğle saatinden hemen sonra depoda bir hareket oldu. Videonun kayıt düğmesine 
bastım ve Simon Morley'le iki gencin vana sahte KerrSter'leri yüklemesini kaydettim. 
Simon gençlerden biriyle vanın arka tarafına bindi ve van yola çıktı. Güvenli bir 
uzaklıktan onları takip ettim. Buna hiç gerek yoktu aslında. Dosdoğru Filbert 
Brown’un Manchester merkezine gitmiş olsam oraya varışlarını kolayca kameraya 
alabilirdim.



    Yüzsüzlüklerine şaşırmıştım. Sahte ürünleri nedeniyle iki kişi ölmüştü, gene de 
onlar işin kaymağını toplamaya çalışıyorlardı. Bunu ne kadar çok düşünürsem o 
kadar çok rahatsız oluyordum. Simon Morley, Kerrchem'e karşı kan davasında 
insanların hayatlarını riske atacak kadar deli olabilirdi. Ama Sandra Bates bana 
rastgele cinayette işbirliği yapacak bir kadın gibi görünmemişti, insanların aşk için 
aptalca şeyler yaptığını biliyorum ama gene de bu senaryoyu kafamda bir yere 
oturtamıyordum.
    Ama insanları öldüren Sandra Bates ve Simon Morley değilse kimdi? İki şantajcı 
sabotajcıyı düşünmek güvenilirlik sınırlarının ötesine geçiyordu. Rastlantıların 
olduğunu biliyorum ama bu benim yutacağım bir rastlantı değildi. Gözlerimi 
kapayıp homurdandım. Bütün bu zaman ve çaba sonunda katile en başta 
olduğundan daha çok yaklaşmış olmadığım gibi korkunç bir duygu vardı içimde.
    
Michael beni gördüğüne sevinmiş görünüyordu, beni dudaklarımdan öperek 
karşıladı, içimin gıcıklanması faktörü hâlâ geçerliydi. Ondan uzaklaşıp masasının 
karşı tarafında otururken bunu fark ettim. Şakacı bir tavırla, "Kendini pek 
göstermiyorsun" diye yakındı. "Günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Sekreterin 
sürekli orada olmadığını söylüyor. Beni sildiğini düşünmeye başlamıştım."
    "Yalan söylemiyordu" dedim. "Gerçekten de ulaşılamayacak bir yerdeydim. Ülke 
dışındaydım. İyi habere gelince, artık o sanat hırsızı çetesiyle uğraşmak zorunda 
kalmayacaksın."
    Micheal öne eğildi, gözlerinde şaşkınlık ve ilgi vardı. "Gerçekten mi? Tutuklandılar 
mı?"
    "Diyelim ki piyasaları çöktü" diye cevapladım. "Benden duymuş olma iş bitti. Yani 
Henry Naismith'in mülkünü rahat rahat tekrar sigorta edebilirsin. Kirazı ikinci kez 
ısırmak için gelmeyecekler."
    Michael bir elini koyu renk saçlarında gezdirerek başını iki yana salladı. "Bu 
inanılmaz bir şey. Neler yaptın böyle? Pek geleneksel yöntemler değilmiş gibi 
görünüyor."
    "Kim bilir" dedim.
    "Bana daha fazlasını anlatmak zorunda kalacaksın" dedi. Yüzü ve sesi aynı ölçüde 
kararlıydı. "Sana inanmadığımdan değil. Ama üstlerime açıklama yapmam gerek ve 
bizim çalışanımız bile olmayan falanca özel detektifin sözüne güvendiğimi söylersem 
fazla etkilenmezler."
    Bu hikâyeden sıkılmaya başlamıştım, oysa daha çok kere gerekecekti. "Bak, fazla 
ayrıntıya giremem. Polisle konuşmak gerek ve ardından tutuklamalar gelecek. İşin 
özü bu. Mallara kimin aracılık ettiği konusunda iyi bir kaynaktan bilgi aldım. Adamı, 
sanat eserlerini uyuşturucu karşılığında ayni ödeme olarak kullanan uluslararası bir 
suç konsorsiyumuna kadar izledim. Aracı adam oyundan çıktı ve polis diğerlerinin 
üstüne çökmek üzere. Garantili bir pazar olmadan hırsızlar artık soygun yapamazlar. 
Sana söz veriyorum, Michael, bu iş bitti."
    Michael not aldığı kâğıttan başını kaldırdı. "Emin misin? Aracı kişinin ortam 
durulduktan sonra her şeye tekrar başlamayacağını nereden biliyorsun?"
    Gözlerimi bir an kapattım. "Öbür dünyayla iletişime inanmıyorsan böyle bir şey 
olmaz" dedim.



    Bana yeni gözlerle bakarken Michael'ın ağzı açık kaldı. "Öldü mü?" Sesinde büyük 
bir inanmazlık vardı.
    "Evet."
    "Sen yapmadın... Böyle bir..." Gözlerinde bir an korku gördüm.
    Alaycı bir kahkaha attım. "Lütfen" dedim. "Onu ben öldürmedim, Michael. 
Yalnızca tuzak kurdum. Ödülümse cesedi bulmak oldu."
    Michael belli belirsiz midesi bulanmış gibi görünüyordu. Onu suçladığımı 
söyleyemem. "Çalıntı resimleri geri alma şansı var mı?" diye sordu.
    Omuz silktim. "Sanmıyorum. Korkarım üstüne bir bardak soğuk su içmek 
zorundasınız. Ama dediğim gibi, bu ekip aynı işi tekrarlamayacak."
    "Ne diyebilirim?" Ellerini iki yana açtı. "Çok etkilendim. Bak, bu aşamada söz 
veremem ama gelecekte sizinle çalışmak isterim. Daha resmi bir temelde."
    "Bana uyar. Halletmek istediğin bir şey olursa bize bir telefon edersin, konuşuruz." 
Normal olarak Fortissimus gibi yük bir müşteri bulunca havalara sıçrardım. Bugün 
ise bir doyum hissedebilmiştim. Fortissimus ganimet olarak çok pahalıya patlamıştı.
    Ayağa kalktım. Michael gözlerinde şakacı bir gülümsemeyle, "Ve kişisel bir not" 
diye ekledi, "seni tekrar ne zaman görebilirim?"
    "Yarın akşam olur mu? Yedi buçukta Köşedeki Ev'in barında buluşalım."
    "İyi. Öyleyse yarın görüşürüz."
    Elimi sallayıp kapıya doğru yürüdüm. Michael ayağa fırlayıp beni eşikte yakaladı. 
Bana sarılmaya çalıştı ama ben geri çekildim. "İş saatlerinde olmaz" dedim. "Birlikte 
çalışacaksak bazı kurallar koymamız gerekir. Birinci kural, şirketin zamanını boşa 
harcama."
    Michael'ın dudakları pişmanlıkla sarktı. "Affedersin. Kesinlikle haklısın. Yarın 
görüşürüz. Şans senden yana olsun."
    Bir şeyler yiyip capuccino içmek için Puro Dükkânı Café'ye uğradıktan sonra 
Shelley'den Kerrchem raporlarını almak için büroya gittim. Bana iki düzgün rapor 
uzatırken, "İyi iş çıkarmışsın" dedi.
    "Evet" dedim, ikna olmadığım her halimden belliydi.
    "Peki sorun ne?"
    Sandra Bates ve erkek arkadaşıyla ilgili çekincelerimi anlattım. Hikâyenin sonunda 
Shelley sempatiyle başını salladı. "Ne demek istediğini anlıyorum" dedi. "Onların 
önüne çıkacak ve söyleyeceklerini dinleyecek misin?"
    "Bunu planlamamıştım" dedim. "Yalnızca raporları Trevor Kerr'le polise verecek 
ve gerisini onlara bırakacaktım. Cinayet polisin işi değilmiş gibi davranamam, öyle 
değil mi?"
    "Hayır ama katil onlar değilse belki de gidip onlarla konuşman gerekir. Cinayetleri 
kimin işlediğine dair yararlı bilgiler öne sürebilirler."
    Shelley haklıydı tabii. Onların hayatlarını tehlikeye atmadan önce, Sandra Bates ve 
Simon Morley'yle konuşmak zorundaydım hiç değilse. "Ya kaçarlarsa?" diye karşı 
çıktım ama protestom zayıftı.
    "Kerr ve Jackson'a raporları verdikten sonra dosdoğru oraya gidersen kaçacak 
zaman bulamazlar, değil mi? Jackson'ın sabaha kadar bekleteceği bir iş değil bu."
    



Yarım saat sonra Alder Way No. 37'nin önündeydim. Kuryeyle Kerr'e raporu 
göndermiş, Jackson'ın raporunu da çavuşuna bırakmıştım. Polis kapıyı çalmadan 
önce muhtemelen en fazla yarım saat zamanım olduğunu tahmin ettim.
    Kapıyı Sandra Bates açtı. İlk tepkisi keyifli bir şaşkınlıktı; sonra sorduğum soruları 
hatırlayarak kapıyı kapamaya çalıştı. Bir adım atarak omzumu kapıyla pervazı 
arasına koydum. Sandra, "Neler oluyor?" diye sordu.
    "Çok yavaş bir tepki, Sandra" dedim. "Masum bir kadın daha erken konuşurdu. 
Konuşmamız gerek."
    "Sen öğrenci değilsin" diye beni suçladı, gözleri kısılmıştı.
    "Doğru." Ona bir kartvizit verdim. "Adım Kate Brannigan. Kerrchem için 
çalışıyorum ve konuşmamız gerek."
    Sandra umutsuz bir tavırla, "Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi. Sesini 
yükseltmişti.
    Evin içinden Simon Morley'in sesi duyuldu. "Ne var, Sandra?"
    Sandra kapıyı daha sert iterek, "Git buradan" dedi.
    "Sandra, benimle sanayi sabotajı hakkında mı konuşmak isterdin, yoksa polisle 
cinayet hakkında mı?" diyerek kapıya yaslandım. "Karar vermek için on saniyen var. 
Dolandırıcılıkla ilgili her şeyi biliyorum. Saklanacak bir yeriniz yok."
    Simon uzun boyuyla Sandra'nın arkasında belirdi. "Neler... Bir dakika, sen bu 
sabah fabrikadaki kadınsın." Sandra'ya baktı. "Neler oluyor?"
    Sandra tükürür gibi, "Özel detektif dedi.
    "Simon, konuşmamız gerek" diyerek omzum iki tahta arasında sıkışmışken ciddi 
havamı korumaya çalıştım. "Sahte KerrSter'i biliyorum, fabrikanızı ve bu sabahki 
teslimatı kameraya çektim. Sandra'nın ne iş çevirdiğini tam olarak biliyorum Ürün 
sabotajı ve şantaj teşebbüsünden zaten yargılanacaksınız. Bu listeye iki cinayet 
eklenmesini gerçekten istiyor musunuz?"
    Simon donuk bir sesle, "Onu içeri al" dedi. Sandra yalvarır gibi ona baktı ama 
Simon yalnızca başını salladı. "İçeri al canım" dedi.
    Onların ardından bir oturma odasına girdim. Oda Laura Ashley'den fırlamış 
gibiydi. Çiçekli kumaştan bir koltuk seçtim, onlar da aynı kumaştan bir kanepeye 
birlikte oturdular. Sandra uzanıp Simon'ın elini tuttu. Acımasız bir sesle, 
"Dolandırıcılıktan kurtulmanıza olanak yok" dedim. "Ama cinayeti sizin işlediğinizi 
sanmıyorum."
    Simon küstah bir havayla, "Ben kimseyi öldürmedim" dedi. Gözlüğünü burnunun 
üstüne doğru itti.
    "Hiç öyle görünmüyor" dedim.
    "Bak, Kerrchem'den öç almak istediğimi kabul ediyorum" dedi Simon.
    "Altın kelepçe mi?" diye sordum.
    Simon başını salladı. "Bu zaten kötüydü ama sonra bana doğru dürüst bir referans 
vermeyi de reddettiler."
    Kaşlarımı çattım. Kerrchem'deki kimse birilerinin şüpheli biçimde ayrıldığını 
söylememişti. "Neden?" diye sordum.
    "Bölüm başkanı Keith Murray yüzünden. Üzerinde birlikte çalıştığımız bir 
araştırma projesini yüzüne gözüne bulaştırdı ve şirkete boşa harcanan zaman ve 
malzeme açısından yirmi bin sterline mal oldu. Bu olay tam işten çıkarmaların 
açıklanmasından önceydi ve herkes işten atılabileceğini düşünerek tedirgindi. 



Murray başarısızlık yüzünden beni suçladı. Bundan dolayı personel bölümü bana iyi 
bir referans veremeyeceğini söyledi. Ortada kaldım. Bırak altı ay beklemeyi, tekrar 
doğru dürüst bir iş bulmak için altı yıl bekleyeceğim. Kerrchem bana borçlu." Bu 
sözleri öfkeyle, normal olarak sakin bir insanın sabrının sonuna gelmiş haliyle 
söyledi.
    "Böylece şantaj yapmaya karar verdin."
    Simon küstah bir tavırla, "Neden olmasın" dedi.
    "Yasadışı olmasının dışında bir de mantığı yok" dedim. "Ya ölen iki kişiye ne 
diyeceksiniz?"
    Sandra araya girdi. "Bunun bizimle bir ilgisi yok. Bize inanman gerekir!" 
Gözyaşlarına boğulmak üzereymiş gibi duruyordu.
    Simon, "Sandra haklı" diyerek serbest eliyle sevgilisinin dizine hafifçe vurdu. 
"Gazeteler onların siyanür zehirlenmesinden öldüğünü yazdı, bu doğru, değil mi?" 
Başımı salladım. "Peki öyleyse" dedi. "Kullandığımız bütün malzemeler her yerde 
bulunan kimyevi maddeler, çoğunlukla Sandra'nın işi aracılığıyla buldukları mallar. 
Siyanür bulma olanağım yok. Depoda ya da burada siyanür falan yok. İsterseniz 
arayabilirsiniz ama bizimle siyanür arasında bir bağlantı kuramazsınız. Bak, 
istediğim tek şey Trevor Kerr'den biraz para almaktı. Yapmaya çalıştığımız buyken 
neden insanları öldürelim ki? Aptalca bir şey bu. Ticari işleyişine zarar veren birine 
misilleme yapabilirsin, bunu gizlice yaparsın ki rakibin duymasın, polise gitmezsin. 
Katillere para ödemezsin. Cinayeti gizleyemezsin."
    "Ya nota ne demeli? İlk ölümden sonra gelen nota. O notta Kerchem ödeme 
yapmazsa daha fazlasının geleceği ima ediliyordu" dedim.
    Bu kez Sandra ağlamaya başladı. "O notu göndermememiz gerektiğini 
söylemiştim" dedi hıçkırarak. Elini Simon'ın elinden çekerek göğsüne vurmaya 
başladı.
    Simon yumuşak bir tavırla onun bileklerini tutup sıkıca kendine çekti. "Haklıydın, 
özür dilerim" dedi. Sonra bana döndü. "Olduğumuzdan daha acımasızmışız gibi 
davranırsak Kerr'in boyun eğeceğini düşündük. Aptalcaydı, şimdi bunu 
görebiliyordum. Ama ilk notu görmezden gelmesi, kimsenin ne yaptığımıza önem 
vermemesi beni o kadar deliye döndürdü. Dikkatini çekmek zorundaydım."
    "Peki cinayetleri siz işlemediyseniz kim işledi?" diye sordum. Sonunda sinir 
bozucu görüşmenin odak noktasına gele. bilmiştim.
    Çok geç kalmıştım. Simon cevap verme fırsatı bulamadan kapı zili çaldı, ardından 
kapı vuruldu. Birinin kapının öbür tarafından "Polis, açın" diye bağırdığını duydum. 
Arka kapıya koşmayı düşündüm ama son zamanlarda şansımın hiç yaver gitmediği 
düşünülürse herhalde bir polis köpeği tarafından vahşice durdurulurdum.
    Kanepede oturan çift, otomobil farlarının trans haline soktuğu tavşanlar gibi 
gözlerini açmış bakıyordu. Polisleri içeriye almaları gerektiğini kavrayana kadar ön 
kapıları unufak olacaktı. İçimi çekerek ayağa kalktım ve Detektif Cliff Jackson ile tatlı 
bir sohbet daha etmeye hazırlandım.
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Jackson'la karşılaşmak bana eski radikal sloganı hatırlattı; polise yardım et, kendini 
içeride bul. Polisin işini engelleme, kanıt saklama ve tanıklara müdahale etmeyle 
ilgili her zamanki nutku dinledikten sonra bir içkiye ihtiyaç duyuyordum. Joey 
Morton'ın son nefesini verdiği, At ve Ahır adlı pub'tan yalnızca birkaç mil 
uzaktaydım, bu da karar vermemi kolaylaştırdı.
    Adamın ölümünden sonra yasa girmişlerse bile, bunu uzun zaman 
sürdürmemişlerdi. Pub'da, iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Vücut 
aralarındaki boşluklardan buranın geleneksel kır evinden bozma olduğu izlenimini 
edindim: koyu renk William Morris tarzı duvar kâğıdı, avcılıkla ilgili resimler ve 
1941'den beri hastane kuyruklarında bile okunmayan kitaplarla dolu raflar. Bunları 
kimsenin çalmasına olanak yok; bu kesin.
    Kendime votkayla greyfrut suyu alıp kalabalığın merkezinden en uzak köşeye 
geçtim. Bir banketin ucuna sıkıştım, yakınlardaki masada oturan öbür dört kişi beni 
görmezden gelmişti. İtalyan liginde oynayan ilk Galli futbolcunun kimliğiyle ilgili 
derin bir tartışmaya dalmışlardı. Bardakileri dedikodu yapmaya ikna etmenin hiç 
yolu yoktu, hatta önlerine bir onluk atsam bile. Bardakları doldurup Bud şişelerinin 
kapaklarını açmakla fazla meşgullerdi, içkimi yudumlayarak bitmek bilmez önemsiz 
sorularında bir boşluk bulmayı bekledim. En sonunda on beş dakikalık bir mola 
verdiler.
    Masadaki dört kişi arkalarına yaslandı. "John Charles" dedim. Boş boş baktılar 
bana. "İtalya'da oynayan ilk Galli." Bir futbol fanatiğiyle birlikte yaşadığınız zaman 
beyin hücrelerinize giren saçma sapan bilgilere inanamazsınız.
    Kalem ve kâğıtlı adam, "Gerçekten mi?" diye sordu. "Gerçekten."
    Öbür üçüne karşı Charles'ı savunan adam sırıtıp sırtıma vurdu. "Size demiştim" 
dedi. "Sana bir içki ısmarlayabilir miyim?"
    Başımı iki yana salladım. "Gitmem gerek. Ama gene de teşekkürler. Hepinizin 
cevabı bilmemesine şaşırdım. Joey Morton’ın pub'ına düzenli olarak gelenlerin bütün 
futbol sorularını ezbere bildiğini sanırdım."
    Adamlar bir an utanmış, annelerinin önünde küfür ederken yakalanmış gibi 
durdular. Kalemli adam, "Öyleyse Joey'i tanıyordun" dedi.
    "Birkaç kez karşılaşmıştık. Arkadaşım gazetecidir."
    Başka bir adam içten bir duyguyla, "Gerçekten de öyle" dedi. "Bayan M.'in ona 
ekmek bıçağıyla saldırdığını söylese bu kadar şaşırmazdım. Ama bu şekilde ölmek, 
başkalarının savaşına bu şekilde rastlantıyla karışmak, bu gerçekten çok kötü."
    Sesime şakacı ve kısık bir ton vermeye çalışarak, "Karısı mı yapmıştır sizce?" 
dedim.
    Hepsi kahkahadan kırıldı. Kalemli adam, "Gail mi, hayatta olmaz" dedi. "Tez'in 
dediği gibi ekmek bıçağı olsaydı kimse şaşırmazdı. İkisinin barın arkasında kavga 
ettiğini görmek burada kabareye en yakın şeydir. Ama bir kutu siyanürlü temizlik 
malzemesiyle haklamak. Hayır, Gail için fazla büyük iş."
    Bir başkası, "Gail tahtaya günün menusunu yazdığı zaman sıcak yemekten daha 
çok imla hatası bulunur" diye ekledi. "Herhalde siyanürün Elizabeth Taylor’un yeni 
parfümü olduğunu sanır."
    "Öyleyse şok geçirmiş olmalı. Onu derinden etkilemiştir" dedim.
    John Charles desteklediğim adam omzunun üzerinden başparmağıyla barı 
gösterdi. "Öyle görünüyor, değil mi?"



    Bara baktım. "Hangisi Gail? Onunla hiç tanışmadım, sadece Joey'i tanıyordum."
    Kalemli adam, "Dekolteli boya sarışın olan" dedi.
    Ayrıntı sormama gerek yoktu. Gail Morton'un karmakarışık sarı saçları ancak 
pamuk helva kadar doğal görünüyordu ve dar V yakalı tişörtü, altındaki sutyeni 
gizleme açısından fazla işe yaramamıştı. Ben bakarken bir müşteriye mükemmel 
dişlerini ve sağlıklı bademciklerini gösterecek biçimde gülüyordu. "Biraz şen dula 
benziyor" dedim.
    "Dullar cenaze törenine kadar ağlar, sonra normale döner.
    Sanayi sabotajıyla ilgili araştırmalarımın Jackson'ı doğru yöneltip yöneltmediğini 
merak etmeye başladım. Kaldı ki bir kişi doğal olmayan nedenlerle ölürse birinci 
şüphelinin eşi olacağı çok açıktır. Gail Morton’ın Joey'in katili olduğu kanıtlanırsa, 
Jackson'dan her zamankinden fazla azar işitmek zorunda kalacaktım. Ama bu Mary 
Halloran'ın neden öldüğünü açıklamıyordu. Bazı beyinleri didiklemenin zamanı 
gelmişti.
    Özür dileyip oradan ayrıldım. Stockport'un doğusuna gittim, çok geçmeden 
Pennine dağlık bölgesinin kenarındaydım. Charlesworth köyüne bir mil kala dar bir 
yola girdim. Yolun asfaltı o kadar yeni dökülmüştü ki, hâlâ farlarımın altında 
parlıyordu. Yol bir yamacın yan tarafına doğru kıvrıldı ve eskiden taş ocağı olan bir 
yer göründü. Yamacın yanına kazılmış, nal şeklinde on taş ev vardı. Evlerin hepsinin 
mimarı Chris'ti.
    Onları tanıdığımdan bu yana Chris ile Alexis, Chris'in tasarımını kendi isteklerine 
göre yaptığı bir ev hayali kuruyorlardı. Birkaç yıl önce küçük bir site oluşturmak 
üzere bir grup kurdular ve bazı pürüzlerden sonra hayal sonunda gerçekleşti. Chris 
su tesisatı, tuğla işi, yer döşemesi ve elektrik tesisatı gibi işler karşılığında mimari 
becerisini gösterdi, Alexis de herkese kalifiye olmayan işçi olarak hizmet verdi. Site 
müthiş manzaraları seven insanlar için mükemmeldi, Pennine'ler arasındaki bir 
boşluktan Cheshire'ı tepeden görüyordu. Üç millik mesafe içinde bir pub bile yoktu, 
doğru dürüst bir lokanta on mil ötedeydi ve gece saat dokuz buçukta sütsüz 
kalırsanız sade kahve içmeniz gerekirdi. Ben Piccadily İstasyonu'ndaki bir depoda 
yaşamayı tercih ederim açıkçası.
    Eve henüz tam yerleşilmemişti. Ana gaz, elektrik, telefon ve kanalizasyon 
sistemlerinin bağlantısında küçük bir sorun vardı. Bu yüzden Alexis'le Chris bir 
süreliğine bahçedeki çirkin, küçük bir karavanda oturuyordu. Dişlerinizde tel varken 
Şehirdeki en iyi lokantaya gitmek gibi bir şey olmalı bu.
    Vanda ışık yanıyordu, ben de kapıyı çaldım. Chris kapıyı geceliğiyle açtı, sarı 
saçları ıslaktı, tepesine toplanmıştı. Beni görünce yüzüne geniş bir gülümseme 
yayıldı. "Kate!" diye şaşkınlığını ifade ettikten sonra eğilip arkama baktı. "Ayılar 
Sherpa rehberleri olmadan buraya gelmeyi başarmışsın" dedi Arkasından klosfofobik 
kâbusa girerken, "Alaycılık sana hiç yakışmıyor" dedim. Karavan, on beş günlük 
tatilde bir aile ye yetebilecek iki ranzalı bir yerdi. Şu anda ise Chris'le Alexis'in 
onlarsız yapamayacakları eşyalarla dolup taşmıştı. İş giysilerini, günlük giysilerini, 
birkaç raf kitabı, taşınabilir bir CD çalarla müzik kütüphanesini, iki şarap rafını, 
Chris için bir çizim masasını ve Alexis'in büro çekmecelerine koymamakta ısrarlı 
olduğu dosyaları karavana koyunca, kendileri için içerde fazla yer kalmamıştı.
    Alexis yatağa yayılmış televizyondaki haberleri izliyordu. Üzerinde yırtık bir tişört 
ve eşofman altı vardı, kabarık saçları lastik bir bantla arkadan bağlanmıştı. Elini 



ruhsuzca sallayarak beni selamladı, "Su şimdi kaynadı. Kendi kahveni kendin yap" 
dedi.
    Kendime bir kahve doldurup yatakta yanlarına oturdum. Bir orji falan 
planlamıyorduk; yalnızca oturacak başka bir yer yoktu. Alexis ruhsuz bir havayla, 
"Gecenin bu saatinde seni buraya ne getirdi?" diye sorarak televizyonu kapamak için 
üstümden eğildi. "Sonunda Avrupa'da neden turladığını bana anlatmaya mı karar 
verdin?n
    "Uygarlıktan haberler getiriyorum size" dedim. "Cliff Jackson, Kerrchem ürün 
sabotajıyla ilgili iki şüpheliyi bugün gözaltına aldı."
    Artık Alexis'in dikkatini çekmiştim. Alexis yatakta dimdik oturdu. "Gerçekten mi? 
Onları cinayetle mi suçluyor?"
    "Bilmiyorum. Suçlarsa hata yapmış olur" dedim. Alexis, "Öyleyse dökül" diyerek 
beni konuşmaya zorladı. Ona olayları özet olarak anlattım; şüpheliler bir suçlama 
karşısında oldukları için zorunlu kısıtlamalar nedeniyle ertesi günün gazetesinde 
fazla bir şey yazamayacağını biliyordum.
    Ama ayrıntılar Alexis'in müthiş belleğinde dosyalanacak, olay dava aşamasına 
geldiği zaman da oradan çekip çıkarılacaktı. Alexis bilginin nereden geldiğini de 
unutmazdı.
    Chris araya girdi, "iki cinayetle ilgileri olmadığını söyledikleri zaman sen de onlara 
inandın demek."
    "Gerçekten de inandım" dedim. "Bunu söylemek kalbimi geçiriyor ama Cliff 
Jackson onları neyle suçlamaya karar verirse versin bence iş daha bitmedi."
    Alexis bir sigara yaktı. Chris pencereyi biraz aralayıp çizim masasından uzaklaştı. 
Alexis, "Biliyorum, biliyorum" diye içini çekti. "Ama arka cebime tıkılmış bir The Sun 
ve ağzımda da sigara olmadan nasıl emekçi olabilirim? Her neyse, K. B., sanırım 
buraya Alexis Lee'nin başvuru kütüphanesi için geldin."
    Chris'e, aldırmaz bir tavırla, "Onun neden araştırmacı gazeteci olduğunu 
görebiliyorsun, değil mi?" dedim.
    Alexis, "Peki ne bilmek istiyorsun?" diye sordu.
    "Bana Joey Morton'u anlat" dedim. Okuduğum bütün detektif romanlarına göre 
cinayet araştırmasının ilk kuralı: Kurban hakkında bilgiler edin. Bu noktaya 
varmanın bu kadar uzun sürmesi çok utanç verici.
    "Belfast'da doğmuş ve büyümüş. Günümüzün George Best'i olacağını düşünerek 
tantanayla buraya gelmiş. Ne yazık ki Georgie ile Joey'in tek ortak yanları duvarda 
en yükseğe işeme becerileriydi. United onu yetiştirmek üzere aldı ama fazla gayret 
sarfetmedi, Joey Üçüncü Lig'i hiç geçemedi. Gail onunla evlendiğinde popülerliğine 
tav olmuştu. Şaraplı ve güllü günler umuyordu, bu yüzden de onu asla bağışlamadı. 
Ona dikenli ve acı günler yaşattı. Kedi köpek gibi kavga ederlerdi. Heatons'da 
otururken zaman zaman içki içmek için At ve Ahır'a giderdik, Joey'le Gail'in 
birbiriyle dalaşması tam seyirlikti."
    "Peki Gail onu neden terk etmedi?" diye sordum.
    Alexis omuz silkti.
    Chris, "Bazı insanlar kavga etmeyi alışkanlık geliştirir" dedi. "Onları seyrederken 
böyle bir hayat ne kadar stresli olduğunu düşünürsün ama aslında onların bundan 
hoşlandığını anlarsın. Bir konuda bir kez anlaşmış olsala ilişki oracıkta biter."



    Alexis, "Hem nereye gidecekti ki? Cob gibi işlek bir pub'ın grande dame'ı olmak 
kötü bir hayat değil" diye ekledi. "Kaldı ki Joey koyu bir Katolik'ti. Asla boşanmaya 
yanaşmazdı."
    "Şimdi her şey onun oldu" dedim. "Özgürlüğünü elde etti ve muhtemelen pub 
para kazanmaya devam ettiği sürece bira şirketi mal vermekten vazgeçmez."
    Alexis, "Ayrıca sigorta da var" dedi. "Söylentiye göre Joey'in ölüsü transfer 
piyasasındakinden çok daha fazla değer taşıyormuş."
    "Bunların hepsi Bayan Morton'ın kocasını öldürmesi için epeyce neden yaratıyor" 
dedim. "Ama Joey'i o öldürmüşse, Mary Halloran cinayeti bu işin neresine giriyor?"
    Alexis, "Kopya cinayet olabilir" diye öne sürdü.
    "Belki ama siyanür her yerde rahatça bulunabilen bir madde değil. Örneğin ben 
nasıl alabileceğimi bilmiyorum. Sen biliyor musun?"
    Alexis omzunu silkti. Chris'i kucaklayarak, "Chris'i öldürmeyi yeterince 
istemedim" diye şaka yaptı. Ani bir gıpta duygusuna kapıldım. Richard'la sıcak ve 
rahat olduğumuz günleri acıyla hatırladım. Bunun üzerinden çok zaman geçmişti 
sanki. Geri dönmek istiyordum. Richard'la ilişkimi düzeltebilecek miyim, yoksa 
yorucu aşk sürecine tekrar sıfırdan mı başlamak zorunda kalacağım bilmiyordum.
    Yüzümden bir şeyler okumuş olmalı ki, Chris bana endişeli bir kaş çatışla baktı. 
"İyi misin, Kate?" diye sordu.
    "Pek değil" dedim. "Richard'la büyük bir kavga ettik. Birkaç gün önce İtalya'da 
ayrıldık, o zamandan beri de ondan haber alamadım. Bu kez düzeltebilir miyiz emin 
değilim."
    Yüzlerindeki sevgi ve endişeyi görmeye dayanamıyordum. Chris, Alexis'ten 
uzaklaşıp beni kucaklamak için eğildi. Benim hissettiğimden daha büyük bir 
güvenle, "Geri dönecektir" dedi.
    "Evet ama limonluğa kalın bir duvar örmek için geri dönecektir" dedim acı acı.
    "Richard bir duvarcıya ihtiyaç duyarsa onu nerede bulacağını sana sormaktır" dedi 
Alexis. "Ondan bu kadar kolay kurtulamazsın kızım."
    "Belli ki hiç mutlu değil" dedim. "Herkesin ona şamar oğlanı gibi davranmasına 
çok kızdığını söylüyor."
    Alexis, "Belki onun da şamar oğlanı gibi davranmaması gerekirdi" dedi. "Gözaltına 
alındığından beri şimdi kimi tekmeleyebilirim diye bakman köpek gibi geziniyor 
ortalıkta. Geri dönene kadar bekle kızım, ben onu bir içki içmeye götürür ve 
toplarım."
    Gülümsemekten kendimi alamadım. Bu buluşmayı kameraya çekmeyi çok 
isterdim doğrusu. "Her neyse, kendi sorunlarımdan konuşmak istemiyorum" dedim. 
"Bu hafta Richard için kaygılanamayacak kadar çok işim var. Şüpheli bağlantıları var 
mıydı, bu Joey Morton’ın?"
    "Duyduğum kadarıyla yok. Bir-iki başıbozuk insanla takılmış ama muhtemelen 
bunun tek nedeni göze batmaktır. Herhalde bir-iki iş yapmıştır ama işin içinde 
değildi."
    Demek ki Joey'i çalıntı Skoç viskiyle ilgili bir anlaşmada köşeye kıstıran bir çete 
yoktu. "Ya Mary Halloran nasıl?" diye sordum.
    Alexis sesine İskoç aksanı vererek, "Oraya bizzat gitmedim ama Liverpool'da hâlâ 
birkaç iyi kaynağım var" dedi. "Bu Mary Halloran, tam bir çıkarcıydı. Buna uymayan 
tek şey personelinin onu gerçekten sevmesi. Kadının harika bir patron olduğunu, iyi 



ödeme yaptığını, adil olduğunu söylüyorlar. Onlara göre Mary çocukları ve kocası 
Desmond için yaşıyordu. Bizim Desmond yıkılmış görünüyor. Arkadaşım Mo, Post 
için onunla konuşmaya çalıştı ama adam çok kötü durumdaydı. Mo adam 
gözyaşlarına boğulduğunu, akrabalardan birinin gelerek görüşmeye son verdiğini 
söyledi."
    "Bu Desmond. Bir işi var mı?"
    "Onun da kendi işi var. Mary'ninki kadar başarılı değil ama idare ediyor. 
Fotoğrafçı. Asıl olarak portreler yapıyor. Mo'ya göre hayli artistik. Alışılmadık baskı 
teknikleri ve özel efektlerde uzman. Düğün ve bebekler tarzında değil. Fotoğraf 
başına beş yüz alıyormuş. Müşterileri nereden bulduğunu Allah bilir. Liverpool'da 
bu kadar parası olan insanların resmini gördüğüm tek yer karakollar ve aranıyor 
ilanları."
    "Halloran'larla Morton'lar arasında hiç ilişki yok mu?"
    "Bildiğim kadarıyla yok. Ölme biçimleri dışında ortak tek yanlan, eşlerine büyük 
bir para bırakmış olmaları. Mo, Mary Halloran'ın yanında çalışan kızların anlattığına 
göre onun yüksek bir sigorta yaptırdığını söylüyor. Öyle de olmalı. Başına bir şey 
gelirse işyeri büyük bir mali kriz içine girerdi çünkü Mary her şeyi kendi 
denetiminde tutmak isteyen insanlardandı."
    Chris araya girdi. "Belki de Strangers on a Train'deki gibi olmuştur" dedi. 
"Biliyorsunuz, ben senin cinayetini işleyeyim, sen de benimkini." Her ikimiz de ona 
şaşırarak baktık. Chris savunmaya geçerek, "Benimki yalnızca bir öneriydi" dedi.
    "Böyle bir şey yapmanın tek amacı, cinayet sırasında başka bir yerde olduğunu 
rahatça kanıtlayabilmektir. Tabancayla vurma ya da bıçaklama gibi olaylarda 
özellikle" dedi Alexis. "Bu yöntemde hiç gereği yok."
    "Ama iyi bir düşünce" diye yüksek sesle düşündüm. Birden bir esneme geldi. 
"Gitmem gerek kızlar. Vergi borcum uykusuzluğum kadar büyük olsaydı, görevliler 
şimdi kapımı tekmeliyor olurdu."
    Eğilip ikisini de kucakladım. Chris, "Asla bilemezsin" dedi. "Eve gittiğinde Richard 
orada olabilir."
    Chris'in iyi bir mimar olması isabet olmuş. Asla falcılıkla hayatını kazanamazdı.
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Telesekreter bir seks tacizcisi gibi yanıp sönüyordu. İçimde yapma diyen sese 
rağmen uzun mesaj zincirini dinledim. Taktik Yardım Grubu minibüsünü 
dolduracak kadar çok polis aramıştı. Ama gerçekten olmasını istediğim mesaj yoktu. 
Richard’ın çocukça tavrının bana da sirayet etmesine izin verdiğim için kendimden 
nefret ettim ama bu işimi kolaylaştırmadı. Mesajların geri kalanını boşverip kendimi 
yatağa attım. İçten içe Mafya'nın benim peşimde olmadığını biliyordum. Bir gece 
önce Richard'ın yatağında uyumak kendime tekrar hak tanımayacağım bir 
çocukluktu yalnızca.
    Saat sekizi geçerken uyandım, doğru dürüst bir gece uykusuna epeydir alışık 
olmadığım için kafam sersem gibiydi. Telefon çoktan çalmaya başlamıştı ama 
duymazdan gelme konusunda bir sıkıntı çekmedim. Uzun, keyifli bir banyo yaparak 
günü planladım. Della'ya Sanat Birimi ve Uyuşturucu Birimi'yle konuşmaya 



hazırlanacağımı söylediğimi biliyordum ama şu anda başka fikirlerim vardı. Birkaç 
saatlik gecikme, araştırmalarında fazla fark yaratmazdı ve ben de KerrSter 
cinayetleriyle ilgili soruşturmamı olabildiğince hızla genişletmeye kararlıydım. 
İstediğim en son şey, Cliff Jackson'la tekrar gırtlak gırtlağa gelmekti ve bundan 
kaçınmanın tek yolu, hazır o Sandra Bates ve Simon Morley'le ne yapacağını 
düşünürken harekete geçmekti.
    Kahvaltıdan sonra çamaşır makinesini ilk kirli çamaşır yığınıyla doldurdum. 
Mutfak penceresinden bakınca park yerinde tanımadığım bir otomobilin durduğunu 
fark ettim. Telsiz anteni olan ve içinde iki erkeğin oturduğu otomobilin polise ait 
olduğunu anlamak için Nancy Drew olmaya gerek yoktu. Merak ettiğim tek şey, bu 
otomobilin hangi ekibe ait olduğuydu. Çıkıp onlara soracak değildim.
    Çantamdan sarı peruğu çıkarıp başıma taktım, numarası büyükanne gözlüğünü 
taktım ve boyumu yükseltmek için topuklu ayakkabı giydim. Sonra limonluktan 
Richard'ın evine geçerek ön kapısından çıktım. İki polis bana şöyle bir baktı ama yan 
kapıdan çıkacak bir kızıl saçlı bekliyorlardı. Adamlardan dolaylı bile olsa Della'nın 
sorumlu olmadığını çıkardım bundan; yoksa Delia onlara limonluğun durumunu 
anlatırdı. Geriye bir tek Jackson kalıyordu.
    Tabii otomobil de şüphelendirmiyordu çünkü hâlâ Shelley'nin Rover'mı 
kullanıyordum. Shelley önceki gün beni Richard'ın Beetle'ını almaya ikna etmeye 
çalışmıştı ama mesleki zorunluluk kartını oynayıp bir süre Beetle'ın onda kalmasını 
sağlamıştım. Şehirden çıkıp Stockport'a gittim ve temizlikçiler işlerini yaparken At 
ve Ahır'a girdim. Bar akşamdan kalma tütün ve bira kokuyordu, pub boş olduğunda 
bu koku nedense daha belirgindi. Temizlikçilerden birine, "Bayan Morton'ı 
arıyorum" dedim.
    "Gazeteci misiniz?" diye sordu kadın.
    Başımı iki yana salladım. "Kerrchem'i temsil ediyorum, Bay Morton'ın öldüğü 
sırada kullandığı temizlik malzemesini üreten şirketi." Gerçeği biraz çarpıtmak gibisi 
yoktur. Bırakalım isterlerse tazminat hakkında konuşmak için geldiğimi 
düşünsünler.
    Kadın dudaklarını büzdü. "Öyleyse yukarı çıksanız iyi olur. Joey'i bu biçimde 
öldürmek size pahalıya patlayacak." "Özel" yazılı bir kapıyı gösterdi.
    Teşekkür anlamında gülümseyip merdivene açılan kapıya gittim. Üstteki kapıda 
bir Yale kilit vardı ama kapıyı hafifçe vurup kolunu çevirince açıldı. "Kimse var mı?" 
diye seslendim.
    Sol tarafımdaki bir kapının içinden bir sesin, "Bir dakika" dediğini ve telefonun 
masanın üstüne bırakılma sesini duydum. Gail Morton başını kapıdan uzatıp sert bir 
sesle, "Siz de kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz?" diye sordu.
    "Temizlikçiler gönderdi" dedim. "Adım Kate Brannigan. Kerrchem için çalışan özel 
detektifim."
    Gail kaşlarını çatıp odaya endişeli bir şekilde baktı. "İçeri girseniz iyi olur." Odaya 
benden önce girip bir gözüyle beni takip ederken telefonu eline aldı. "Seni tekrar 
ararım" dedi. "Temizlik malzemesi şirketinden gelen bir özel detektif var burada. O 
gittikten sonra seni ararım. Hayır, tabii ki değil" diye ekledi. Sonra, "Tamam o 
zaman, birden sonra" dedi. Telefonu kapayıp yüzünü bana çevirdi; telefonu 
düşmanca bir saldırıdan korumak istermişçesine masaya yaslanmıştı.



    Bu telefon konuşmasının sıradan bir taziye olmadığını bütün içgüdülerimle 
hissediyordum. Bir şeyler dönüyordu. Belki de hiçbir yere ulaşamazdım bununla 
ama içgüdülerim geçmişte bana o kadar iyi hizmet etmişti ki, duymazdan 
gelemezdim. Orada bir özel detektifin olduğunu bilmesi gereken kiminle 
konuştuğunu öğrenmek istiyordum. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim" dedim. 
"Umarım önemli bir konuşma değildi."
    Önünde sallandırdığım oltayı görmezden gelerek, "Otursanız iyi olur" dedi Gail.
    Oda, Gail Morton’ın kendisi kadar klişeydi: Jç parçalı takım, yeşil damarlı sehpa ve 
yan sehpalar, üzerlerinde uygun kül tablaları, sigara kutusu ve masa çakmağı. 
Resimli aşk romanlarından fırlamış gibi duran pastel çizgili kadınların resimleri. 
Odada kocaman ekranlı bir televizyon ve uydu dekoderi vardı. Gail'den en uzakta 
duran iskemleyi seçtim.
    Gail telefon konsolundan uzaklaşıp karşıma oturdu. Sehpanın üstündeki kutudan 
bir sigara almak için eğildi, derin kesimli buluzu yanmış göğüs ayrımını ortaya 
çıkardı. Philip Marlowe bununla iyi eğlenirdi. Bense belli belirsiz sinirlendim.
    "Peki buraya neden geldiniz?" diye sordu. "Sizi bir teklif sunmak için mi 
gönderdiler?"
    "Korkarım hayır" dedim. "Kerrchem beni ürün sabotajını kimin yaptığını bulmam 
için tuttu."
    Gail boğuk ve kısa bir kahkaha attı. "İşten sıyrılmak için öyle değil mi? Peki, 
başaramayacaklar. Avukatım, patronunuzla işimizi bitirdiğimiz zaman işeyecek bir 
kap bulursa şanslı olacağını söylüyor."
    Yumuşak bir sesle, "Bu tür şeyleri hukukçulara bırakmayı tercih ederim" dedim. 
"Bu tür trajedilerden sonra zengin olmayı başarabilen tek insan avukatlardır." Ona 
yas tutan dul eş rolünü hatırlatmamın iyi olacağını düşünmüştüm.
    "Haklısınız" diyerek sigarasından derin bir nefes çekti. Pencereden giren insafsız 
gün ışığında filtreyi ısırırken ağzının çevresindeki kırışıklıkları görebiliyordum. 
Yüzünün de kişiliğine uyması uzun sürmeyecekti. "Peki ne öğrenmek istiyorsunuz?".
    "Cevap verebileceğiniz bir iki soru sormak istiyorum. Birincisi, KerrSter'i kimin 
satın aldığını hatırlayabiliyor musunuz?"
    "Ben ya da Joey olmalı" dedi. "Alışverişi sırayla yapardık. KerrSter her zaman 
listede olan malzemelerden biriydi, genellikle dolapta yedek bir şişe bulundururuz."
    "Son alışverişi kim yaptı?"
    Gail kesin bir biçimde, "Joey'di" dedi. Etkilenen ürün balyasının piyasaya verilme 
zamanı düşünüldüğünde, öldürücü şişeyi Joey almıştı demek ki.
    "Temizlik malzemelerini nerede saklarsınız?" diye sordum. "Pub mutfağındaki bir 
dolapta." "Kilitli midir?"
    Gail bana hor görür bir ifadeyle baktı. "Elbette değildir. Pub'ta her zaman birileri 
bir şeyler döker. Personelin temizlik yapması gerekir, bu işi temizlikçilere 
bırakmazlar."
    "Yani pub'ta çalışan herkes bu dolabı açabilir mi?"
    Gail kendine güvenen bir biçimde, "Doğru" dedi. "Polise de bunu söyledim."
    "Ya özel ziyaretçiler, arkadaşlar ya da iş ortakları? Onlar da dolabı açabilir mi?"
    "Neden açmak istesinler ki? Sizin arkadaşlarınız büronuza geldiğinde temizlik 
dolabını karıştırmaya mı başlar?" diye sordu saldırgan bir tutumla.
    "Ama teorik olarak açabilirler mi?"



    "Bu çok açık. İnsanlar ziyarete geldiklerinde pub mutfağında genellikle kendi 
başlarına dolaşmazlar. Siz çok garip insanlar tanıyor olmalısınız. Kaldı ki Joey'in o 
şişeyi açacağını nereden bilebilirlerdi ki?"
    Başka soru soramadan merdiven sahanlığından bir ses yükseldi. "Gail. İmzalaman 
gereken bir teslimat var."
    Gail içini çekip sigarasını söndürdü. "Hemen dönerim."
    Gail odadan çıkar çıkmaz ayağa fırladım. Antenlerimi çalıştıran şeyi bulmak için 
ikinci bir şansım olmayacaktı. Çantamdan kasetçalarımı çıkarıp kayıt düğmesine 
bastım, sonra ahizeyi kaldırıp telefonun mikrofon kısmını kasetçaların mikrofonuna 
dayadım. Sonra aranan son numarayı tekrar çeviren düğmeye bastım. Telefon 
numaraları hızla klikleyerek geçti ve bağlantı kurdu. Bir telefon çaldı. On iki kez 
çaldırdıktan sonra bağlantıyı kestim ve ahizeyi yerine koydum.
    Merdivende ayak sesleri duyunca hemen iskemleye döndüm. Gail odaya 
girdiğinde oturmuş TV Times'ın sayfalarını karıştırıyordum. Nazik bir sesle, 
"Hallettiniz mi?" diye sordum.
    "Kâğıtlardan nefret ediyorum" dedi. "Ama Joey de nefret ederdi zaten, bu yüzden 
her hafta gelip kayıtları tutan küçük bir kadın var."
    "Kocanızın düşmanı var mıydı?" diye sordum. Sen derdine yan, Bayan Marple.
    "Joey'in ölmesinden mutluluk duyacak çok insan vardı çoğu da futbol menajeri. 
Ama insanlar genellikle onu severdi Onun en büyük sorunu da buydu. Hiçbir zaman 
kendisini savunamaz, patronlarının ona doğru dürüst davranmasını sağlayamazdı. 
Günü kurtarırdı o kadar." Yılların acılığı sesine yansımıştı. "Ona söyledim, onlara 
kimin işin başında olduğunu göster dedim ama beni dinledi mi? Hayır, dinlemezdi. 
Bira işinde de aynı şey söz konusu. Yıllarca sözleşmemiz hakkında konuşması için 
ısrar ettim ama beni duymazdan geldi. Şimdi benimle muhatap olacakları için 
aradaki farkı görecekler" diye ekledi. Bira zincirlerinin pençelerini bildiğim için Gail 
Morton’ın kötü bir sürprizle karşılaşacağını düşündüm.
    "Demek ki düşman yok, onun ölmesini isteyen kimse yok."
    Gail, "Yanlış ağaca havlıyorsun" dedi. "O fabrikada patronlarına yamuk yapan 
birini araman gerek. Joey yalnızca şanssızdı."
    "Ölümünden siz yarar sağlıyorsunuz" diye öne sürdüm.
    Gail'in gözleri kısıldı. "Gitme zamanınız geldi" dedi. "Burada oturup kendi oturma 
odamda bu saçmalığı dinleyecek değilim. Çıkın, hemen çıkın."
    İmayı anlayabilirim.
    
Büroya gittiğimde Shelley'nin suratında daha önce hiç görmediğim bir ifade vardı. 
Birkaç dakikalık kötü bir sohbetten sonra ne olduğunu çıkardım. Kaymış gözler, 
gergin ağız. Bir konuda kendini suçlu hissediyordu Shelley. Masasının kenarına 
tüneyerek yorgun bir sesle. "Tamam" dedim. "Anlat. Seni yiyip bitiren nedir? Polise 
nerede olduğum konusunda yalan söylemek zorunda kalmak mı?"
    Shelley burnunu çekerek, "Ne demek istediğini anlayamadım" dedi. "Her neyse, 
ben siyahım. Polislere yalan söylemek siyahlar için doğuştan gelen bir yetenek değil 
midir zaten?"
    "Bir şey seni rahatsız ediyor, Shelley."



    "Beni hiçbir şey rahatsız etmiyor. Bu arada, coupé'ni geri istiyorsan köşede 
duruyor. Rover'ımı geri vermek zorunda da değilsin." Shelley gözlerime 
bakamıyordu.
    "Richard burada mıydı?" Ne kadar uğraşırsam uğraşayım sesim soğukkanlı 
çıkmamıştı.
    "Hayır. Bu sabah sekizde evime geldi. Ona seninle konuşmasını söyledim ama sen 
çok iyi bir öğretmensin. Senin adam, duymazlıktan gelmeyi gerçekten iyi öğrenmiş. 
Sana telefon edecektim ama o zaman gitmiş olurdu ki telefonun da bir anlamı 
kalmazdı."
    "Nereye gittiğini söyledi mi?" Kahvaltıda yediklerimle hiç ilgisi olmayan bir sancı 
vardı midemde.
    "Ona sordum ama emin olmadığını söyledi. Onu aramakla zamanını boşa 
harcamamanı sana söylememi istedi."
    Gözlerimi kırpıştırarak yaşları engellemeye çalışırken başımı çevirdim. "İyi" dedim 
kararsızca. "Gerçi onun peşinden koşmak için zaman ayırabileceğimi neden 
düşünmüşse..."
    Shelley uzanıp elimi tuttu. "Gururu incinmiş, Kate. Ona biraz zaman vermek 
gerek, hepsi bu."
    Boğazımı temizledim. "Tabii. Ona ne vereceğimi biliyorum." Büroma doğru 
yürüdüm. "Beni soran olursa burada değilim, tamam mı?"
    Kapıyı kapayıp kasetçalarla birlikte masaya oturdum. Gail'in çevirdiği numarayı 
hızlı kaydetmiştim, şimdi "klik" seslerini kolayca sayabilmek için daha düşük bir 
hızda çaldım. Son günlerde şans durumumu düşünecek olursak, muhtemelen Gail'e 
telefon edilmişti ve elimde herhalde dişçisinin numarası olacaktı.
    Numaraları bir kâğıda yazdım. Gail dişlerini yaptırmak istediği zaman seksen 
kilometre yol kat etmiyorsa turnayı gözünden vurmuşum gibi görünüyordu. 
Telefonundan kaydettiğim numara bir Liverpool numarasıydı. Hiç düşünmeden 
Bill’in odasına geçip rehberlerin durduğu yerden üç yıllık Liverpool rehberini aldım. 
Halloran'a baktım. Vardı. Desmond J. Halloran, Childwall'da bir adres. Numaralar 
birbirini tutmuyordu
    Telefonu kaldırıp "Konuşan Sayfalar"ı ararken, "Bu iş burada bitmedi" dedim. 
Liverpool'daki portre fotoğrafçılarını istedim. Kadının bana verdiği ikinci numara 
kâğıttaki numaranın aynısıydı. DJH Portreler.
    Büroma geri dönüp Paul Kingsley'i aradım. Paul, Bill'le benim programımız çok 
yüklüyse ya da ikimizin de yapamayacağını hissettiğimiz durumlarda resim 
çekilmesi gerekiyorsa bize iş yapan ticari bir fotoğrafçıdır. Paul sesimizi duyduğuna 
her zaman memnun olur. Çocukken çok fazla Batman kitabı okuduğundan 
şüpheleniyorum. Onu cep telefonundan buldum. "Yardımına ihtiyacım var" dedim.
    Paul heyecanla, "Harika" dedi. "İş nedir?"
    "Liverpool'daki bir fotoğrafçının durumunu öğrenmek istiyorum. İşleri nasıl 
gidiyor bir bak. Para kazanıyor mu, zor durumda mı, bu tür şeyler. Sana yardım 
edebilecek birini tanıyor musun?"
    "Bu kadar mı?" Sesi hayal kırıklığına uğramış gibi çıkıyordu. Endişe verici. Bizim 
için yaptığı işler arasında bir Cumartesi gecesini endüstri çöp tenekesinde geçirmek 
ve üç gün yağmur akında bir fundalıkta durmak olan bir adam bu. Ben onun yerinde 



olsam, Mortensen ve Brannigan için yapacağı bu son işin, telefonu kaldırmaktan 
daha tehlikeli olmadığını duyunca sevinçten deliye dönerdim.
    "Hepsi bu kadar" dedim. "Yalnızca bu bilgileri dün istiyordum. DJH Portreler, 
şirketin âdı bu."
    Paul, "Yapılmış bil" dedi.
    Sonra Alexis'i aradım. "İyi misin?" dedi selamlama yerine. "Taşkafa döndü mü?" 
Ona Shelley'nin Richard'la konuşmasını anlattım. Alexis, "Bu bana elveda demek gibi 
gelmedi" dedi.
    "Nasihat istersen, sigortacıya bir telefon et. Richard'a oturup eve dönmeye karar 
vermesini beklemediğini göster."
    "Çok tuhaf, bu akşam onunla yemeğe çıkacağız" dedim.
    "İyi. Benim yapmayacağım hiçbir şey yapma."
    "Bu bana bir kadınla çıkmaktan başka seçenek tanımıyor, öyle değil mi?"
    "Kesinlikle. Peki, benden ne istiyordun?"
    "Telecom'da hâlâ adamın var mı?" diye sordum.
    "Bahse girebilirsin. Şarkıda denildiği gibi, bir kez bulunca bir daha asla bırakma. 
Neyin peşindesin?"
    "Üç numaranın son altı aylık ayrıntılı faturasını istiyorum" dedim. "Biri 
Manchester'da, ikisi Liverpoolda. Bu bana ne kadara patlar?"
    "Genellikle bir atış elli papeldir. Yüz yirmiye üç numaraya bakıp bakmayacağını 
sorarım. Bana numaraları ver. Ben aktarayım."
    Üç numarayı Alexis'e okudum. "Mümkün olan en kısa zamanda" dedim.
    "Onu şimdi yakalarsam bu gece eve geldiğinde sana fakslar. Bu işini görür mü?"
    "Görmek zorunda."
    "Bu bilmem gereken bir konu mu, K. B.? Demek istiyorum ki Manchester ve 
Liverpool'daki esrarengiz olaylarla ilgili dün gece kafasını ütülediğin kadın benim."
    Kıkırdadım. "Tamamen ilgisiz bir konu desem bana inanacak mısın?"
    "Kızım, Papa bana tamamen ilgisiz bir konu dese ona bile inanmazdım. Hiç şansın 
yok. Bunu benimle paylaşmak istiyor musun?"
    "Kendi araştırmanı kendin yap" dedim.
    "Seni daha sonra bulurum. Sigortacıyla iyi eğlen. Yarın tam rapor istiyorum."
    "Yalnızca paralı müşterilere tam rapor veririm" deyip güldüm. Ahizeyi yerine 
koyup ayağa fırladım. Kafamda belli belirsiz bir düşünce oluşmuştu ama hâlâ cevap 
gerektiren birçok soru vardı. Ve bunların en önemlilerinden biri de Gail Morton’ın 
sorduğu soruydu. Biri özel olarak Joey Morton'ı hedeflemişse ölümcül şişeyi onun 
açacağından nasıl emin olabilirdi?
    Paul aradığında hâlâ bunu düşünüyordum. "DJH Portreler" dedi. "Desmond 
Halloran. Tek kişilik grup. Eskiden biriyle birlikte çalışır, her zamanki bildik düğün, 
bebek ve hayvan resimleri falan çekermiş. Ama kendisini biraz sanatçı olarak 
gördüğü için kendi işini kurmuş ve yalnızca portre çalışması yapmaya başlamış. 
Bana onun gerçekten iyi işler yaptığı söylendi ama sorun, bu işte hayli emek yoğun 
işlemler gerekmesi ve kimyasal maddelerin de hayli pahalı olması. Başlangıçta başını 
suyun üstünde tutuyordu ama ekonomik durgunluk yüzünden kimse güzel bir 
fotoğrafa beş yüz sterlin ayırabilecek durumda değil. İlişki kurduğum insan, bu 
günlerde adamın büyük zararda olması gerektiğini söylüyor. Duymak istediğin 
bunlar mıydı?"



    "On ikiden vurdun" dedim.
    "Bunun karısının nalları dikmesiyle bir ilgisi olamaz, değil mi?" diye sordu 
heyecanla, Paul detektiflik oynamaktan her zaman hoşlanmıştır.
    "Bak, Paul, hiçbir zaman gizli müşteri bilgilerini açıklamadığımı bilirsin."
    "Biliyorum. Yalnızca arkadaşım diyor ki, Desmond ancak karısının çok başarılı 
olması ve onu desteklemesi nedeniyle işini sürdürebiliyordu. Desmond'un bundan 
sonra işini nasıl devam ettireceğini merak ediyor."
    Yapbozda bir parça daha yerine oturdu. "Teşekkür ederim, Paul" dedim. "Bana 
faturanı gönder." Büyük bir şanstı bu ama Desmond Halloran'ın Gail Morton'la 
ilişkisi varsa ve ikisi eşlerinden ayrılıp birlikte olmak istemişlerse, hayatlarını 
sürdürecek paraya ihtiyaçları olacaktı. Gail konusundaki izlenimlerim doğruysa bu 
epeyce para demekti. Desmond, Mary'yi boşamış olsa, kadın şüphe yok ki 
çocuklarına ve işine sımsıkı sarılarak Desmond'ı beş parasız bırakacaktı. Ve beş 
parasız Desmond'ın Gail'e yükünü tutmuş Desmond'dan çok daha az çekici 
geleceğinden şüpheleniyordum.
    Başka bir şey yapamadan büro kapım açıldı ve içeri Delia girdi. Bana baktı, gözleri 
kınama doluydu, hafifçe başını iki yana salladı. "Cliff Jackson'dan kaçmanı 
anlayabilirim" dedi. "Ama bana verdiğin sözden kaçmak. Kate, beynini Milano'da 
çantana koymuşsun ve sonra almayı unutmuşsun."
    Başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Kendimi ben de dövebilirdim. Delia 
haklıydı. Arkadaşlarımı yüzüstü bıraktığım zaman hayatımın denetimden çıkmaya 
başladığını anlarım. Ayağa kalktım. Beceriksiz bir tavırla, "Özür dilerim" dedim. 
"Haklısın. Sen daha iyisini hak ediyorsun."
    "Gidelim mi?"
    Başımı salladım. Çıkarken Shelley, "Affedersin, Kate, birçok insana yalan 
söyleyebilirim ama takımın geri kalan elemanlarına söyleyemem."
    "Özür dilemene gerek yok" dedim. "Hatalı olan benim. Ruth'a telefon edip ona... 
nerede Delia?"
    Delia, "Bootle Sokağı" dedi.
    "Ha, Shelley. Sanırım bir süre buralarda olmayabilirim. Fortissimus'dan Michael 
Haroun'a telefon edip bu gece gelemeyeceğimi söylesen iyi olur."
    Della'nın ardından bekleyen polis aracına bindim. Gözaltına alınmadığım için çok 
şanslı olduğumu biliyordum. Riske girmemek için merdiven altından bile 
geçmemeye dikkat etmeliydim.
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Richard ve Kate'in müthiş macerasını anlatmak, yaşamaktan daha uzun sürdü sanki. 
Sorulan Sanat Birimi'nden Detektif Mellor ve Uyuşturucu Birimi'nden Geoff 
Turnbull soruyordu Mellor beni daha önce Henry'de karşılaşmamızdan hatırlıyordu 
ve Turnbull, başka bir araştırmada şapkasına önemli bir nişan takmasını sağlayan 
bilgileri sağladığım için bana borçluydu. Delia görüşme boyunca orada oturdu, 
muhtemelen avukatımın kararımı değiştirmemi sağlamasını önlemekti amacı.
    Bu durumda bile herkesin sorularına cevap vermem bittiğinde saat geceyarısını 
geçmişti. Avukatım Ruth Hunter'ın tavsiyesiyle bütün kötü faaliyetlerden temize 



çıkmıştım. Ruth müthiş bir ceza avukatıdır ve Richard’ın dünyayı yöneten 
Covenment Cadıları dediği dar kadın arkadaş grubum içinde yer alır. Ruth kuru bir 
sesle, "Kaldı ki" dedi, "yasalara aykırı bütün davranışların onların bölgeleri dışında 
gerçekleşti Ve seni taciz, kaçırma, sahte tutuklama, hırsızlık, veri hırsızlığı, bir cesedi 
saklamak ve bir cinayeti rapor etmemek gibi önemsiz suçlarla zora sokmadan da 
İtalyan polisinin endişe duyacak çok şeyi var."
    Ruth, Delia ve ben sonunda şehrin yarım düzine casino'larından birine gidip 
yemek yedik. Bu tür yerlerin avantajlarından biri de geç saatlere kadar açık olmaları 
ve yemeklerinin ucuzluğudur. Sanırım insanları kumar oynamaya teşvik etmek için 
böyle yapıyorlar. Bunun ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum; o gece kumar 
oynayanların büyük kısmı Çinli'ydi ve hiçbirinin aklında sulu bir biftek varmış gibi 
görünmüyordu. Rulet döndüğü sürece tabii. Sipariş verdikten sonra Delia, "Cliff 
Jackson gene de seninle konuşmak isteyecektir" dedi.
    "Biliyorum. Adamları bu sabah kapımın önündeydi." Ruth homurdandı. "Şimdi ne 
var, Kate? Bir hafta içinde yeterince yasa ihlal etmedin mi?"
    Sert bir sesle, "Cliff Jackson’ın peşime düşme nedeni bu değil" dedim. "Onun işini 
ben yapıyorum yalnızca ve şimdi de sabotajcılarını bulduğum için muhtemelen 
gerçek katilin kim olduğunu öğrenmek istiyor."
    Della'yla Ruth'un içkileri neredeyse boğazlarında kalacaktı. "Bana ne kadar da 
güveniyorsunuz" diye şikâyet ettim. "Her neyse, her şey bitene kadar onun yoluna 
çıkmak istemiyorum. İşi yarım bırakırsam Jackson yüzüne gözüne bulaştırır ve 
yanlış kişiyi tutuklar. Buna çok yatkın bir yapısı var."
    Ruth, "Sanayi suçlarına geri dönüp bu tehlikeli kriminal tiplerle uğraşmayı polise 
bırakmanın zamanı gelmedi mi?" diye sordu. Kendini korumaktan aciz olduğunu 
düşündüğüm için değil. Demek istiyorum ki, Richard'la bir ilişkin var ve Richard bu 
tür insanlarla karşı karşıya gelemeyecek kadar kazalara açık bir insan."
    "Richard'ı tartışmak istemiyorum" dedim. "Her neyse Delia, Mellor ve Turnbull 
onlara tabakta sunduğum bilgiyle son kırk sekiz saatte neler yaptılar?"
    "Şans eseri Geoff'un organize uyuşturucu trafiği konusunda Avrupa'daki diğer 
ülke polisleriyle yaptığı anlaşmalar vardı, dolayısıyla birçok bürokratik kargaşadan 
kurtulabildi. Öyle görünüyor ki İtalyan polisi Gruppo Leopardı ve adamlarını uzun 
süredir izliyormuş, yani senin verdiğin bilgiler çok işe yaradı. Bu arada, sen 
haklıydın. Bütün Avrupa'da sanat hırsızlıkları organize ediyorlarmış, yalnızca 
İngiltere'de değil. Sanat eserlerini de uyuşturucunun ödemesi olarak 
kullanıyorlarmış. Çaldığın bilgilerle bu kez büyük oğlanlardan bazılarını içeriye 
tıkmayı başaracaklar gibi görünüyor.
    "Ya Nicholas Turner?" diye sordum.
    Delia sigarasıyla Zippo çakmağını çıkardı. "Cesedi vanda, bıraktığın yerde 
buldular. Bu sabah birkaç kişi Leeds'e gitti ve adamın eşiyle konuştu. Kadın elbette 
bütün karanlık görünen bilgileri inkâr ediyor. Yasal bir sanat ve antika satıcısının yas 
tutan eşi rolüyle Oscar'a aday olabilir. Gerçekten yas tutuyordur tutmasına ama 
kimse onun düşünülmesini istediği kadar masum olduğunu bir an bile düşünmedi. 
Başka her şeyi bir tarafa bırak, Villa San Pietro'yu birkaç ziyaretinde kocasına eşlik 
ettiğine dair kanıtlar var."
    "Adam gene de ölmeyi hak etmedi" dedim.



    Ruth omzunu silkti. "Parayı alırsan, bu paranın gerektirdiği riskin altına da 
girersin. Turner'ın alınmasına yardımcı olduğu uyuşturucuyla kaç kişinin hayatı 
mahvoldu? Savunduğum insanların yarısı sorunlarının hiç de az olmayan bir 
parçasını uyuşturucuya borçlu. Ben olsam Turner için uykusuz kalmazdım, Kate."
    Ben de kalmadım.
    
Ertesi sabah Jackson'ın adamları gene kapımdaydı. Jackson'ın büroya da adam 
gönderdiğini düşünüyordum. Shelley'e telefon ettim. "Senin de yanında biraz değişik 
insanlar var mı?"
    "Elbette, erendim. Yetkililerimizden biriyle görüşmek ister misiniz?"
    Bu bana bilmek istediğim her şeyi anlatıyordu. "Jackson'ın kendisi mi, yoksa 
adamlarından biri mi?"
    "Korkarım müdürümüz şu an büroda değil."
    Hiçbir şey Shelley'i şaşırtamaz, onun için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. "Gece 
bana bir faks gelmiş olmalı" dedim. "Faksı bir zarfa koyup kuryeyle Josh'ın bürosuna 
gönderebilir misin? Ben oradan alırım."
    "Olur, efendim. Büroya geri döndüğünde Bayan Brannigan'a sizi aramasını 
söylerim. İyi günler."
    Kim sarışınlığın daha eğlenceli olduğunu söylemişse, kesinlikle peruk 
takmamıştır. Tekrar kılık değiştirip Richard'ın evinden dışarıya çıktım. Çıkmadan 
önce de gardrobunda hızlı bir envanter taraması yaptım. Richard eve dönmüşse bile 
giysilerinin önemli bir kısmını yanına almamıştı. Dizüstü bilgisayarı evde değildi 
ama. Bu da işini yapmak için uzun süre ev dışında olmayı planladığını gösteriyordu.
    Josh'ın bürosuna fakstan on dakika sonra vardım ve boş bir masaya oturarak 
telefon numaralarını karşılaştırmaya başladım. Uzun, dikkat gerektiren bir işti bu, 
daha da kötüsü Alexis'in adamı müşteriye gelen telefonların da ayrıntılı dökümünü 
göndermişti. Gönderdiği faksta üç numaradan yapılan bütün konuşmaların listesi 
vardı, müşteri hesabına yazılmayan en küçük konuşmalar bile. Ama incelemenin 
sonunda Desmond Halloran'ın büro numarasıyla At ve Ahır'daki özel numara 
arasında her gün konuşmalar yapıldığını saptamış durumdaydım. Halloran'ın ev 
numarasından pub'a edilen birkaç uzun konuşma da vardı.
    Başka tuhaf bir şey daha vardı. Her iki faturada da Warrington'daki bir numara 
görünüyordu. Tarihleri kontrol ettim. Her Pazartesi, birkaç dakika uzunluğunda bir 
konuşma ya birinin ya da öbürünün faturasına kaydedilmişti. Çoğunlukla 
Desmond'ın bürosundan edilmişti ama At ve Ahır'ın faturasında da yarım düzine 
konuşma görünüyordu. Tabii ki orayı aramak zorundaydım, öyle değil mi?
    "Warrington Motorway Motel, ben Janice. Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye 
sordu melodik bir ses.
    "Bugün otelde biriyle buluşacağım. Bana yerinizi tarif edebilir misiniz?"
    "Elbette, bayan, nereden geliyorsunuz?" 
    "Manchester."
    "Tamam. M62'den gelin ve 9. yol ayrımından girin. Otoyoldan çıkarken solda kalın 
ve ilk kavşaktan sağa dönün. Soldaki birinci dönemeçteyiz, köprüden hemen sonra."
    "Teşekkür ederim" dedim. "Çok yardımcı oldunuz." İkna gücüm varsa Janice gün 
bitmeden çok daha fazla yardımcı olacaktı.
    



Warrington Motorway Motel'i, seksenlerin sonunda otoyolda pıtrak gibi boy 
gösteren düzinelerce diğer motelden ayırt edecek hiçbir şey yoktu. İki katlı, alçak 
çatılı kırmızı tuğladan yaygın bir bina, bir park yeri ve yanında burgerciyle, Channel 
Tüneli ile İskoç dağlarına uzanan otoyol arasındaki herhangi bir yerde de olabilirdi. 
Geceliği otuz sterline odalar, televizyon var ama telefon yok, restoran, bar ya da 
salon yok. Ucuz ve yavan.
    Kuşluk vakti resepsiyon fazla yoğun değildi. Janice -ya da onun yaka kartını 
çalmış biri- bir insan gördüğüne memnun olmuş gibiydi. Resepsiyon alanı o kadar 
küçüktü ki, birbirimize çok yakın durmak zorundaydık. Yolda çeşitli yaklaşımları 
kafamdan geçirmiş ve gizliliğin fazla yararlı olmayacağına karar vermiştim. Kaldı ki 
resmiliği olmayan bir cüzdan dolusu para vardı yanımda.
    Janice hoşgeldiniz konuşması yaparken kartvizitlerimden birini masaya koydum. 
Janice'in yılışık suratında bir şaşkınlık ifadesi belirdi, sonra bastırılmış bir heyecan. 
"Daha önce hiç özel detektifle tanışmamıştım" diyerek beni tepeden tırnağa süzdü. 
Fazla hayal kırıklığına uğramayacağını umut ettim.
    Kartın yanına Gail'in resmini koydum. Alexis'i resmi bana vermeye ikna etmiştim. 
Damdan düşer gibi, "Bu kadın buraya düzenli olarak geliyor" dedim. "Haftada bir 
aynı erkekle geliyor."
    Janice'in gözleri büyüdü. "Müşterilerimiz hakkında bilgi vermemem gerekir" dedi.
    Masaya eğilip gülümsedim. "Bu kadar mahremiyetine girdiğim için özür dilerim 
ama sana kaç para ödüyorlar?"
    Şaşıran Janice düşünmeden cevap verdi. "Haftada yüz yetmiş pound."
    Çantamı açıp yolda saydığım beş yüz poundu çıkardım. Parayı masanın üstüne 
koyup ona doğru ittim. "Neredeyse üç haftalık para. Vergisiz. Zorluk çıkmaz. Alındı 
belgesi bile istemiyorum."
    Janice'in gözleri büyüdü. Bir paraya bir bana baktı, yüzündeki tereddüt çok açıktı, 
"Neyin karşılığında?"
    "Bilmek istediğim tek şey ne kadar sık geldikleri ve ne kadar kaldıkları. Bir daha 
ne zaman geleceklerini öğrenmek istiyorum. Sonra yandaki odayı tutmak istiyorum. 
Ha, gelmelerinden beş dakika önce de odalarına girmek istiyorum. Bana yardım 
ettiğini başkalarının bilmesine hiç gerek yok." Parayı iyice burnunun dibine soktum.
    "Boşanma için, değil mi?" dedi.
    Göz kırptım. "Ben de müşteriler hakkında bilgi vermem. Diyelim ki bu çift 
yapmamaları gereken bir şey yapıyorlar."
    Birden Janice'in eli uzandı ve para bir anda yok oldu. Janice, Gail'in fotoğrafına 
kıpkırmızı tırnağıyla pat pat vurdu. "Yaklaşık bir yıldır bu adamla buraya geliyor. 
Bay ve Bayan Chester olarak oda tutarlar her zaman. Genellikle çarşambaları gelirler. 
Ayrı ayrı gelirler, genellikle saat iki buçukta. Ne zaman çıktıklarını bilmiyorum 
çünkü dört buçukta işim biter."
    Duymak istediklerim tam olarak bunlarmış gibi başımı salladım. "Peki hangi gün 
için rezervasyon yaptırdılar?"
    Janice bilgisayar ekranına bakarak, "Çok şanslısınız" dedi. "Evet, doğru. Bugün bir 
oda tutmuşlar." Yılışık yılışık sırıtarak bana baktı. "Bahse girerim bunu biliyordunuz, 
öyle değil mi?"
    Tekrar göz kırptım. "Belki odalarına girmeme izin verir, sonra da yan odayı bana 
verirsin."



    Janice istekle başını salladı. İnsanların bir olayın içinde olduklarını hissettikleri 
zaman duydukları heyecan çok komik. "Anahtarı size vereceğim" dedi. "Ama en kısa 
zamanda geri getirin."
    Anahtarı alıp asansöre bindim. 103 no'lu oda, asansörden inince koridorda birkaç 
oda sonraydı. Katta uğursuz bir sessizlik vardı. Odaya girdim ve çabucak inceledim. 
Planını ezberden çizebilirdim, kaldığım otel odalarına o kadar çok benziyordu ki.
    Dinleme aygıtlarını almak için büroya uğrayamadığım için bölgedeki elektrikçiden 
alabildiklerimle yetinmek zorundaydım. Sesle çalışan mikrofonu olan küçük bir 
kasetçalar, Turner'dan aldığım parada fazla bir gedik açmamıştı. Çok amaçlı 
bıçağımı çıkarıp yatağın üstündeki yavan deniz manzarası resminin vidalarını 
söktüm. Mikrofonu resmin arkasına bantladıktan sonra tekrar duvara vidaladım. 
Resimle duvar kâğıdı arasında bir parça boşluk oluştu ama Gail ile Desmond'un 
odanın dekoru için oraya geldiklerini sanmıyordum.
    Mikrofonun çalışıp çalışmadığını çabucak kontrol ettikten sonra odadan çıktım. 
Anahtarı Janice'e verip burgerciye geçtim. Kocaman bir cheeseburger, patates 
kızartması, büyük bir fincan kahve bir torba kurabiye alarak masama kuruldum. 
Kayıt cihazının kulaklığını takarak bekledim. Ben bile kendime inanamıyordum. En 
kötüsünden klişe bir detektif dizisinde başrol oynuyordum sanki: Yasak aşk yaşayan 
bir çift için berbat bir motelde nöbete yatmak. Kendimi tam bir aptal gibi hissetmem 
için eksik olan tek şey, şapka ve bir şişe burbondu.
    Beklerken Michael Haroun'u aradım. "Dün gece için özür dilerim" dedim. 
"Araştırmalarında polise yardım ediyordum."
    "Seni gözaltına mı aldılar?"
    "Saçmalama. Yalnızca dostça bir sohbet etmek istediler. Yalnızca bu sohbetin 
hemen o anda olması için biraz ısrarlı davrandılar."
    "Tanrım, rüzgâra karşı yelken açmak hoşuna gidiyor, değil mi?"
    "Yatçı arkadaşlarım hızla gitmek istersen bunu yapmak zorunda olduğunu 
söylerler" dedim. Bu adamda içimdeki ukalayı ortaya çıkaran ne vardı?
    Michael, "Bu mesleki bir konuşma mı, yoksa arkadaşça bir sohbet mi?"
    "Tamamen arkadaşça. Dün geceki yemeği iptal etmemin cezası olarak bu akşam 
seni yemeğe davet etmek istiyorum."
    "Diğer becerilerinin yanı sıra yemek de mi pişirirsin?" "Pişiririm ama kafamdaki bu 
değildi. Market sence nasıl?" "Muhteşem. Şehirdeki favori lokantam. Saat kaçta?"
    "Öyleyse yedi buçukta orada görüşürüz" diye söz verdim. Barclay'in canı 
cehenneme.
    Michael'la konuşmamın getirdiği rahatlık uzun sürmedi. Berbat bir otel odasında 
bir şeylerin olmasını bekleyerek oturmaktan daha sıkıcı hiçbir şey olamaz. Sabırla 
ben, normal olarak pek yan yana gelmediğimiz için bu tür işlerde hep biraz 
gerginleşirim. Otomobilde nöbete yatmak bu kadar kötü değildir; hiç değilse radyo 
dinleyebilir ve gelip geçeni seyredebilirim. Ama burada dört duvara bakmaktan 
başka yapacak iş yoktu.
    Tekdüzelik ikiyi yirmi geçe bozuldu. Kulaklıktan yan kapının kapandığını 
duydum. Hemen dikildim, serbest kulağımı duvara dayadım. Sifonun çekildiğini 
duydum, birkaç dakika sonra da kapı tekrar kapandı. Selamlaşma ve sevgi dolu 
sözleri belli belirsiz duydum, söylediklerini tam anlayamamak beni rahatsız etti. 



Tahminen banyoya açılan tarafta durdukları için iyi duyamıyordum. Sonra yavaş 
yavaş söylediklerini çıkarabildim.
    Bir erkek sesi, "... risk almak demek" dedi.
    "Sana söylediğimi yaptın, değil mi?" Gail'in sesi. Kesinlikle.
    "Evet, anneme biraz yalnız kalmak istediğimi söyledim. Otomobille gezintiye 
çıkacaktım, çocuklara bakar mıydı?"
    "Tuhaf davrandığını düşünüyormuş gibi davrandı mı?" Adam, "Hayır" dedi.
    Gail, "Öyleyse iyi" dedi. Hemen tanınabilecek öpüşme sesleri ve arzu hırıltıları 
duyuldu. Nefes almak için başını kaldırınca Gail, "Seni görmeye ihtiyacım vardı" 
dedi. "Seni öylesine istiyorum ki, Dessy."
    Adam, "Ben de" dedi. Tom Cruise'un filmlerinde duyabileceğiniz türde sesler çıktı. 
Arkadan "Soluğumu kestin" melodisini duymayı bekliyordum neredeyse.
    Gail bir sonraki molada kendinden geçmişcesine, "Başardık, biliyorsun" dedi. "Bu 
işten yakayı sıyıracağız. Kimse bizden şüphelenmiyor."
    "Ya o özel detektif? Hiçbir şey bilmediğinden emin misin?"
    "Kesinlikle. Yalnızca olta atmaya gelmişti, bu çok açık. Elinde somut bir şey 
olsaydı bana söylerdi. Kendini beğenmiş yosma."
    Kendini beğenmiş olan yalnızca ben değildim. Ama olmak için iyi bir nedenim 
vardı. Kasetin dönüp dönmediğine baktım.
    Gail, "Haberleri seyrettin mi?" diye sordu. Desmond sinirli bir sesle, "Hangi 
haberleri?" dedi.
    "Temizlik malzemeleri şirketi hakkında" dedi Gail. "Evening Chronicle ve yerel 
televizyon haberlerinde çıktı."
    Desmond, "Televizyonu pek açmıyoruz. Yasta olmamız gerekiyor" dedi alayla. 
"Neler oluyor? Sorumluluklarını kabul mü ettiler?"
    Gail, "Bundan daha da iyi" dedi. "Anlaşılan birileri Kerrchem'e şantaj yapıyormuş. 
Ürün sabotajı, öyle dediler. Polis bir adamla bir kadını gözaltına almış. Dur bir 
dakika, çantamda gazete var." Hışırtı sesleri duyulduktan sonra bir süre sessizlik 
oldu.
    Sonra Desmond hafifçe ıslık çaldı. "Muhteşem!" diye bağırdı. "Cuk oturmuş. Artık 
kimse bize ikinci kez dikkat etmez, öyle değil mi?"
    Kendi kendime, ünlü son sözler, diye düşündüm.
    "Kesinlikle. Planladığımızdan çok daha iyi gitti. Polis Joey'den kurtulmak için bir 
nedenim olduğunu düşünebilir ama ellerinde iki mükemmel günah keçisi varken 
hayatımı didik didik etmeye zahmet etmeyecektir.
    Desmond Halloran'ın fotoğrafçılıkla ilgili kimyasal maddeleri kolayca elde 
edebilmesinin muhtemelen siyanürü de fazla zorluk çekmeden bulabilmesini 
düşündürmesine rağmen, Simon'la Sandra parmaklıkların ardındayken polisin 
Desmond'dan şüphelenmeye bile başlamayacağını tahmin ettim. Kaldı ki Alexis'e 
göre Halloran'larınki ideal bir evlilik olarak görülüyordu. Kimse Desmond 
Halloran'ın çarşamba öğleden sonralarını Warrington'daki bir motel odasında 
geçirdiğinden şüphelenmezdi.
    Öpüşme sesleri tekrar başladı. Sonra Gail, "Bir iki yıl içinde, Kerrchem'e karşı 
açtığımız davalar nedeniyle birbirimizle tanışmış olacağımız için, evlenmeye karar 
vermemize kimse şaşırmaz. Hem ortak o kadar çok şeyimiz olacak ki."



    Desmond irkiltici, tiz bir sesle kıkırdadı. Bırak canice içgüdülerini, tek başına bu 
kıkırdamanın bile bütün doğru dürüst kadınları hayat boyu yanından kaçırması 
gerekirdi. "Tesadüften söz etmişken" dedi. "Bahse girerim şu iki şantajcı iyi 
terliyordun"
    Gerçi Gail'le Desmond kesinlikle benden farklı düşünüyorlardı ama işler bundan 
sonra benim için daha az ilgi çekici oldu. Öpüşme, hırıltı, "Elime ver" gibi utanç 
verici sözler vardı. Sonra çiftlerde Wimbledon şampiyonları gibi hırıltılar çıkmaya 
başladı. İğrenerek kulaklığı kulağımdan çıkardım. Bağnaz bir insan değilim ama bu 
çift açık bir mezar üzerinde debeleniyorlardı sanki. Sabırla yatakta oturarak 
kasetçaların üzerindeki kırmızı ışığın yanıp sönmesini seyrettim. Işık, kayıt yapılıyor 
demekti. Bir saat sonra bok torbalarını enselemek için bu kadar sürenin yeterli 
olduğuna karar verdim.
    Kalkıp iyi yurttaşı oynamanın zamanı gelmişti.
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Janice'in masasına bir yüzlük daha attım. "Arkada bir büro daha var mı?" diye 
sordum.
    Janice başını salladı, gözlerini paradan alamıyordu. "Birkaç dakikalığına oradaki 
telefonu kullanmak istiyorum. Müşterilere oradan telefon ettirmemen gerektiğini 
biliyorum ama biri gelirse âcil durum olduğunu söylersin." Tekrar göz kırptım. 
Servetimi ne zaman daha az şanslılarla paylaşsam bunu tik haline getirmiş olmam ne 
kadar da tuhaf.
    Janice resepsiyon masasının yanındaki kapağı kaldırdı, küçük büroya girerek 
kapıyı arkamdan kapadım. Metropolitan Manchester polisinin tanıdık numarasını 
çevirdim ve Stockport bölgesine bakan masayı bağlamalarını istedim. Telefona gelen 
detektif beni Baş Detektif Jackson'a bağlamakta biraz isteksiz davrandı. Patronuna 
söyleyebileceğim her şeyi ona da söyleyebileceğimi kesin bir dille açıkladı. Brownie 
puanı almaya pek meraklı bir polis belli ki. "Benimle konuşmak isteyeceğine eminim" 
diyerek ısrar ettim. "Benimle konuşmayı o kadar çok istiyor ki, son iki gündür 
evimin önünde iki adamı duruyor."
    Polis homurdanarak, "Bir dakika" dedi. "Meşgul olup olmadığına bir bakayım."
    Jackson hemen telefona geldi. "Sonunda" dedi. "Benden neden kaçıyorsunuz, 
Bayan Brannigan? Son kez konuştuğumuzda yurttaş sorumluluğu hakkında çok 
duyarlı olduğunuzu sanmıştım."
    "Özür dilerim, detektif, biraz meşguldüm. Size teslim ettiğim son suçlular tam 
olarak aradığınız kişiler olmadığı için beni ciddiye almaya pek hevesli 
olmayacağınızı da biliyordum."
    Jackson içini çekti. "Şu çok bilmiş yorumlan kes de sadede gel" dedi. "Benimle 
konuşmaya ne zaman geleceksin."
    Tatlı bir sesle, "Ben daha çok sizin bana gelmek isteyeceğinizi düşünmüştüm" 
dedim. "Duymanızı istediğim bir şey var. Telefonda da dinletebilirim ama duymaya 
nasıl tahammül edebileceğinizi bilmiyorum."
    Sert bir sesle, "Benim işime tekrar müdahale ediyorsan..." diyerek tehdidi ortada 
bıraktı. Korkmadım; bu işin uzmanlarından çok tehdit almıştım.



    "Lütfen dinleyin" diyerek "play" düğmesine bastım ve kasetçaların hoparlörünü 
telefonun almacına dayadım. Gail'in cinayet planını rahatça anlattığı yere kadar geri 
sarmıştım. Kaseti birkaç dakika çalıştırdıktan sonra kapadım. "Duyduğunuz sesler 
Gail Morton ve Desmond Halloran'a ait. Bu kaydı biraz önce yaptım. İkisi hâlâ 
Warrington Motorway Motel'in 103 no'lu odasındalar. Acele ederseniz onları 
yakalayabilirsiniz."
    Ahizeyi yerine koyarken Jackson’ın öfkeyle homurdandığını duydum. Adamın 
dediği gibi, yurttaş sorumluluğumu yerine getiriyordum. Bir polis aracına atlayıp 
sirenler ve yanıp sönen ışıklarla buraya koşturması gerekirken bana küfrederek 
zaman harcamasını istemezdim.
    Janice'e telefonu kullandırdığı için nazikçe teşekkür ettikten sonra odamın 
anahtarını geri verdim. Park yerine geçip otomobilimin içine oturdum. Polis 
gelmeden önce çıkarlarsa ne yapardım bilmiyorum ama karar vermek zorunda 
kalmadım. Telefon ettikten yirmi dakika sonra iki işaretsiz polis arabası park yerine 
hızla girdi. Etkilenmiştim. Gerçekten fırtına gibi gelmişlerdi.
    Jackson otomobilden atlayıp yanıma koştu. Bana vurmak istiyormuş gibi bir hali 
vardı. "Hâlâ içerdeler mi?" diye sordu.
    "Kesinlikle."
    "Burada bekle" diye emretti.
    "Zevkle" dedim.
    Jackson adamlarının yanına gitti, altı polis bir araya toplandı. Bir dakika sonra 
içlerindeki tek kadın ana gruptan ayrılıp yanıma doğru yürüdü. Yolcu kapısını 
açarak yanıma oturdu. Kuru bir sesle, "Güven duyulmak çok güzel bir duygu" 
dedim.
    Kadın gülümsedi. "Ona yaşattıklarınızdan sonra bu otomobilin arka çamurluğuna 
kelepçelenmediğiniz için minnet duyun" dedi. "Bu arada adım Linda Shaw, D. C. 
Shaw."
    "Kate Brannigan" dedim.
    "Ah, kim olduğunuzu çok iyi biliyorum, Bayan Brannigan. Amirimiz elinizde 
bizim için bir şeyler olduğunu söylüyor."
    Jackson'ın adamlarının başında motele girmesini seyrettim. Bir an Janice için 
sempati duydum. Altı yüz poundun iş bittikten sonra kendisini neşeli hissetmeye 
yeteceğini umut ettim. Polisler içeriye girdikten sonra kaseti kasetçalardan çıkarıp 
Linda Shaw'a verdim. "Olay dava aşamasına geldiği zaman bu kaseti kaynağı belli 
olmayan bir ihbar başlığı altında değerlendireceğinizi düşünüyorum."
    "Ben de öyle sanıyorum. Ajansınızı meşhur etmek sanmıyorum ki âmirimin Noel 
listesinin üst sıralarında yer alsın. Tezimizi güçlendirmek gerekirse, kanıt için nereye 
bakmamızı beklerdiniz?"
    Linda Shaw'dan hoşlanmıştım. Aynı dili konuşuyorduk. Âmirinin terör estirme ya 
da yaygara koparma gibi özellikleri onun yanına bile uğramamıştı. Benim gibi kendi 
tarzını geliştirmiş, yol üzerindeki herkesi yabancılaştırmadan daha çabuk sonuç alma 
teknikleriyle bu tarzı tamamlamıştı. Ondan Della'ya söz etmeyi aklımın bir köşesine 
yazdım. Polisin erkek egemen hiyerarşisinde başarılı olmaya çalışan her kadının 
alabileceği her tür yardıma ihtiyacı vardır. "Cinayet işleme noktasına gelmek için bu 
ilişkinin bir süredir devam ediyor olması gerekir. Otel kayıtlarının bu süreyi 
göstereceğini düşünürdüm ben olsam. İletişim kurmak için de telefonu kullanmış 



olmalılar. Bu tür bilgiyi edinebilecek durumda olsaydım At ve Ahır'la DJH 
Portreler'in telefon faturalarını iyice incelerdim."
    Linda gülümseyip not defterini çıkardı. Söylediklerimi karalarken, "Bu kez bizimle 
gelip ifade vermeniz gerektiğini biliyorsunuz, değil mi? Yalnızca bu konuda değil, 
Kerrchem sabotajı konusunda da."
    İçimi çektim, kaderime razı olmuştum. "Dün akşamı kodeste Sanat Birimi ve 
Uyuşturucu Birimi'ne onların araştırmalarına yardımcı olarak geçirdim. Daha fazla 
ifade verirsem fazla mesai ücreti isteyeceğim."
    Linda kıkırdadı. "Bizim bütçemiz yerine müşterinizden alma şansınız daha 
yüksek. Bakın, ifadenizi ben alsam olur mu?"
    Bir kariyerist daha. Ama bu kez bana uyuyordu. "Jackson’ın hayatımı çok rahatsız 
kılma fırsatından vazgeçeceğini gerçekten düşünüyor musunuz?"
    Linda motelin kapısına doğru başını salladı. Desmond Halloran olduğunu 
sandığım bir adam üzerinde yalnızca bir jean olduğu halde park yerine doğru 
tökezleyerek yürüyordu, iki kolunda iki polis vardı. "Sanırım Detektif Jackson’ın 
elleri bu ikisiyle dolu olacak. Şanslı gününüzde olduğunuzu düşünün."
    Sonra tayt, tişört ve şık bir deri ceketle daha saygın görünen Gail Morton dışarıya 
çıktı. Jackson kadını bir kolundan tutmuştu, öbür iki polis de arkadan geliyordu. İki 
âşık ayrı ayrı otomobillere konulduktan sonra Jackson yanımıza geldi.
    Uğursuz bir ifadeyle bana, "Sizinle Stockport'ta görüşürüz" dedi. Renkli camlı 
gözlüğünün ardında gözleri tehditkârdı.
    "Polisin halkın işbirliğine minnet duyması gerektiğini sanıyordum" dedim.
    "Duyarız" dedi hırlar gibi. "Yalnızca işimizi nasıl yapmamız gerektiğini bildiklerini 
sanan çok bilmişlerden hoşlanmayız."
    Cuk oturan bir cevap bulamadan yanımızdan uzaklaştı. İyi de oldu. Bu gece 
Michael Haroun'la randevumu kaçırmak istemezdim. Otomobili çalıştırıp iki polis 
aracının arkasına takıldım. Linda'ya, "Dönerken hız limitini aşacak olurlarsa, trafik 
polislerinin ceza yazmamasını istiyorum" dedim.
    "Onlara yetişmek zorunda değilsiniz" dedi Linda. "Siz bilmeseniz bile ben nereye 
gideceğimizi biliyorum."
    "Dinleyin" dedim. "Patronunuz ben söz konusu olduğum zaman o kadar 
paranoyak ki, dikiz aynasından görünmediğim zaman bir polis memurunu 
kaçırdığım gerekçesiyle görüldüğüm yerde vurulma emri çıkartır."
    "Herhalde haklısınız. İki dul arasındaki olası bir ilişki konusunda bir şeyler 
bulamadığı için sinirli. Ne yazık ki yasaların dışına çıkamadığımız için elimiz 
kolumuz bağlı, bu yüzden sizin gösterdiğiniz ilerlemeyi başaramadık" dedi alaycı bir 
tavırla.
    "Etkileyici bir konuşma. İfademi verdiğim zaman bunu hatırlayacağım."
    "Sizin yerinizde olsam hatırlardım. Meslektaşlarımdan bazıları sizi bir şeyle 
suçlamak için yanıp tutuşuyorlar."
    Uzanıp çantamdan cep telefonumu çıkardım. "Öyleyse arkamı kuvvetlendireyim." 
Ruth buna çok memnun olacaktı. Beni ne kadar severse sevsin, iki günde iki kez 
avukatlığımı yapmak arkadaşlığımızı biraz kötüye kullanmak oluyordu.
    
İkinci gece de geç saatlere kadar bir karakolda kaldım. Zamanın çoğu, Linda Shaw, 
Jackson'la aramızda aracı rolünü görürken beklemekle geçti. Shaw ara sıra dönüp 



bana yeni sorular soruyordu ve bunların çoğuna verilecek cevabım yoktu. Hayır, 
nasıl tanıştıklarını bilmiyordum. Hayır, Halloran'ın hangi kimyasal maddeyi 
kullandığını bilmiyordum. Hayır, kimyasal maddeleri nereden aldığını 
bilmiyordum. Sonunda gına getiren Ruth, "Yardımcı Detektif, Tanrı'ya inanır 
mısınız?" diye sordu.
    Linda kaşlarını çattı. "Bu ne demek?"
    "Müvekkilimin Tanrı olduğuna inanıyor musunuz?"
    Linda başını geriye atıp tavana baktı ve içini çekti. "Hayır, Bayan Hunter, 
müvekkilinizin Tanrı olduğuna inanmıyorum." Öldürücü darbeyi bekleme zamanı.
    "Öyleyse neden onun her yerde hazır ve nazır olmasını bekliyorsunuz? Sekiz 
saattir buradayız ve müvekkilim sizinle tam bir işbirliği yaptı. Artık öyle bir noktaya 
geldik ki ya onu gözaltına alacaksınız ya da eve yatmaya gidiyoruz. Hangisini tercih 
edersiniz Bayan Shaw?"
    Linda, "Bir dakika" dedi, dışarı çıktı. Beş dakikadan daha uzun süre kaldı. "Şimdi 
gidebilirsiniz. Ama Bayan Brannigan'a başka sorular da sorabiliriz."
    Kapıdan çıkarken Ruth tatlı bir sesle, "O da sorularına cevap verir ya da vermez" 
dedi.
    Eve gittiğimde Richard'dan hâlâ hiç haber yoktu. Uyuyamayacak kadar gergin 
olduğum için bilgisayarı açtım ve gözlerim kırmızıyı siyahtan ayıramayacak noktaya 
gelene kadar bilardo oynadım. Sonra sendeleyerek yatağa gittim ama rüyamda 
çırılçıplak bir Gail Morton'ın dev bir beyaz ıstakadan kaçmak için tarlalarda 
koştuğunu gördüm.
    
Ertesi sabah İtalya'dan döndüğümden beri kaçındığım işi yapmak zorundaydım. 
Birchfield Place'e giderken yaprakların düşmeye başladığını fark ettim. Sonbahardan 
nefret ederim. Kışın habercisi olduğu, ölümü simgeleştirdiği ya da benzer bir şey 
olduğu için değil. Yalnızca düşen yaprakların kır yollarını kayganlaştırmasından ve 
yürüme hızından daha hızlı köşe döndüğünüz anda patinaja neden olmasından 
nefret ederim.
    Malikânenin halka açık olduğu günlerden birindeydik, Henry'yi özel bölümündeki 
küçük bürosunda kalabalıktan saklanırken buldum. Beni gördüğüne özellikle 
memnun olmuş görünmüyordu, bunu da masasının üstünü kaplayan kâğıtlara 
bağladım. Ama üst sınıflar asla rahatsızlıklarının tavırlarına yansımasına izin 
vermezler. Ben içeri girerken ayağa kalkmak için iskemlesini geriye iterken, 
"Merhaba Kate" dedi. "Sen görmek ne güzel."
    "Seni de Henry" diyerek karşısına oturdum.
    "Sigorta şirketinden Bay Haroun son zamanlarda egzotik zamanlar yaşadığını 
söyledi" dedi. Sesinde belli belirsiz bir hor görme sezdiğimi düşündüm.
    "Egzotik. Tabii böyle de denebilir" dedim. "Doğrudan benden değil de ondan 
duyduğun için özür dilerim ama son birkaç gündür biraz telaşlıydım ve asıl 
önceliğin en kısa zamanda doğru dürüst bir primle tekrar sigortalanmanı sağlamak 
olduğunu düşündüm."
    "Ha, kesinlikle, en doğru şeyi yapmışsın. Avrupa'ya yaptığın yolculuğun faturasını 
da bana göndermelisin. Çok yüksek gibi görünüyor ama bu işten çıkan tek olumlu 
nokta da, Bay Haroun'un bu hırsızlıkları sona erdirdiğin için faturanın bir kısmını 
ödemeyi kabul etmesi." Birden motor gibi konuşmaya başlamıştı.



    Henry'ye baktım. "Monet'ye ne olduğunu öğrenmek istemiyor musun?" diye 
sordum.
    Henry'nin yüzü kızardı. "Bay Haroun geri almayı başaramadığını söyledi. Ben... 
öbür açılardan bu kadar başarılı olduğun bir noktada başarısızlığını sana hatırlatmak 
istemedim."
    Bu kadar saçmalık beni çileden çıkardı. "Bay Haroun'a söylemediğim şey, resmin 
belgelerde hâlâ görüldüğüydü" dedim. "Bana öyle geliyor ki resmi uyuşturucu 
kaçakçıları almış ama henüz uyuşturucuyla değiş tokuş etmemiş." Arkama yaslanıp 
Henry'nin bunu sindirmesini bekledim. En başından beri onun benden bir şey 
sakladığına emindim ve kafamda bir düşünce şekillenmeye başlamıştı.
    Henry, "Yani resmi bulma şansımız olabilir mi?" diye sordu. Gerginliği hoşuma 
gitmemişti.
    "Mümkün" dedim. "Ama bunun başka bir açıklaması olabilir."
    Artık Henry gözlerime bakmaya çalışmıyordu bile. "Özür dilerim, ne demek 
istediğini anlamıyorum." Başını kaldırdı, gözlerime baktı, suçlu çocuk 
gülümsemesiyle başını çevirdi. "Suçlular konusunda senin kadar bilgili değilim ki 
Kate" dedi.
    "Bana açılmak ister misin, Henry? Bu araştırmanın başından beri huzursuzdun. 
Buranın güvenliği için seninle birlikte çalıştım ve kimsenin burnunun kanamadığı bir 
soygundan böylesine etkilenecek bir insan olmadığını bilecek kadar iyi tanıyorum 
seni. Bu yüzden gerginliğinin başka bir açıklaması olmalı. Bunu Sanat Birimi'nde 
sorgulanmamın dördüncü saatinde kavradım ancak. Henry, duvarından çalınan bir 
Monet'yse ben de Sharon Stone'um."
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Bombamı patlattıktan sonra uzun bir sessizlik oldu. Henry önündeki kâğıtlara boş 
boş baktı, sanki onlar bir cevap sağlayabilirlermiş gibi. En nihayet ben sakin bir sesle, 
"Müşterinin gizliliği kuralı hâlâ geçerli. Bana neler olup bittiğini anlatsan iyi olacak. 
O zaman adamların çaldıkları resim ortaya çıkarsa seni destekleyecek bir hikâye olur 
elimizde."
    Henry bana şöyle bir bakış fırlatıp tekrar gözlerini çevirdi. Kulaklarına kadar 
kızarmıştı. "Annemle babam öldüğünde bana çok para kalmadı. Hesaplarımı yapınca 
ancak nakit girişiyle burayı döndürebileceğimi anladım. Benzer bir ikilemi olan eski 
bir arkadaşımla bu konuyu konuşuyordum. Arkadaşım bana yaptığı şeyi anlattı, 
bana iyi bir fikir gibi gelince ben de aynı şeyi yaptım. Sessizlik.
    "Yani?" diye sordum.
    "Monet sigorta için incelendikten sonra resmi arkadaşımın tanıdığı birine 
götürdüm. Reprodüksiyon konusunda çok iyidir. Kendi başına yeteneği yok, 
yalnızca başkalarının çalışmalarının kopyalarını yapabiliyor. Her neyse, kopyayı 
yaptırınca orijinal resmi gizlice Japon bir koleksiyonere sattım, tabii açıkça 
sergilenmemesi koşuluyla." Henry tekrar başını kaldırdı, gözleri anlaşılmak için 
yalvarıyordu. "Yaptığım şeyi itiraf etmek istemedim çünkü Monet bu evde 
ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca sanat eserlerinden biri. İnsanlar buraya Monet'yi 
görmek için geliyor, yoksa eşikten içeri ayaklarını atmazlar. Kimse de farkına 



varmadı, biliyorsun. Sözde uzman denen kişiler asla sahteyi ayırt edemedi." Bunu 
söylerken biraz övünür gibiydi.
    "Sonra hırsızlar kopyayı çalınca sahiplenmen mümkün değildi çünkü bu 
sigortacılara baştan beri yalan söylediğini kabul etmek olurdu" dedim. Sahte bir 
resim uğruna girdiğim riskleri düşünerek kendimi çok kötü hissediyordum.
    "Kandırmacayla paralarını almak korkunç bir duygu. Ama başka ne yapabilirdim? 
Şimdi onlara doğruyu söylesem bir daha asla sigorta yapmazlar ben de başka yere 
gidemem. Kendi kendimi köşeye sıkıştırdım."
    Acı dolu bir sesle, "Çok doğru" dedim. "Hayatımı riske attığındansa hiç söz 
etmeyelim."
    Henry içini çekti. "Biliyorum. Bu konuda çok üzgünüm. Yalnızca sana doğruyu 
nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. Sonunda birine anlatmamın üstümdeki ağırlığı 
nasıl kaldırdığını anlayamazsın."
    "Evet, eh, Katolikler terapatik bir etkisi olmasaydı bunca yıldır günah çıkarmazdı. 
Olay şu, Henry, şimdi kuşkulandığım şeyi kesin olarak öğrendim, arkama yaslanıp 
Fortissimus'u dolandırmanı seyredemem. Yıllar boyu müşterilerim için bazı 
dolambaçlı işler yaptım ama bu biraz fazla ileri gitmek olur" dedim. Sesimin sertliği 
içimdeki öfkeye eşitti.
    Henry sonunda bana baktı, mavi gözlerinde panik vardı.
    "Bunun müşteri gizliliği içinde olduğunu söyledin" diye suçladı. "Şimdi bu 
gizliliğe ihanet edemezsin!"
    İlk eğilimim, "İzle ve gör" deyip gitmekti. Ama Henry'yi seviyordum. 
Yaşadıklarımdan büyük üzüntü duyduğunu söylediği zaman da ona inanmıştım. 
Kaldı ki müşterilerini satan bir firma olarak ünlenmek ajans için iyi olmazdı. "Henry, 
bu ihanet değil. Milyon sterlinlik bir dolandırıcılığa ortak ediyorsun beni" dedim.
    "Ama böyle olsa bile senin bildiğini kimse bilmeyecek. Ayrıca resmin sahte 
olduğunu bilseydin geri almak için bu kadar insanüstü çaba göstermezdin" dedi ikna 
edici bir tavırla."
    "Ama bildiğimi bilirim" dedim. "Benim için sınır çizgisi burası."
    Henry elini parlak saçlarında gezdirdi. "Peki bu sabah buraya neden geldin, Kate? 
Gerçeği ağzımdan alıp beni kurtlara atmak için mi?"
    Sözleri içime işledi. Ciddi bir tavırla, "Hayır, Henry" dedim. "Bana doğruyu 
söyleyeceğini umuyordum, bu doğru. Ama seni kandırmak istemiyorum. Sanırım bir 
anlaşma yapabiliriz."
    Henry kaşlarını çattı. "Pay istiyorsun, öyle mi?" Henry için isabetli olarak neyse ki 
sesi buna inanamıyormuş gibi çıkmıştı. Gerçekten bana rüşvet vermeyi önerseydi 
bütün anlaşmalar suya düşerdi.
    Yorgun bir tavırla, "Hayır, Henry" dedim. "Sigorta şirketiyle bir anlaşma 
yapabileceğimi düşünüyordum."
    "Onları dolandırmaya çalıştığımı mı söyleyeceksin?"
    "Onlara senin ne kadar dürüst bir insan olduğunu söyleyeceğim, Henry. Bana 
güven."
    
Bir saat sonra Michael Haroun’la görüşmek için bekliyordum. En iyi iş giysimi 
giyinecek zamanım olmuştu: Muhteşem bir yün ceket, yeşil ve grili pantolon. 
Yapacağım iş o kadar zor olacaktı ki, bulabileceğim bütün yardıma ihtiyaç 



duyacaktım. Bana kaypak diyebilirsiniz ama testesteron hormonunu sonuna kadar 
istismar etmeye kararlı olduğum bir durumdu bu.
    Resepsiyondaki görevli Bay Haroun'un saatler sürebilecek bir toplantıda olduğunu 
söylemesine rağmen yalnızca on dakika kadar sabretmek yeterli oldu. İşte size 
hormonların gücü. Michael sevinçli bir biçimde bana gülümseyerek kendini koltuğa 
attı. "Ne güzel bir sürpriz" dedi. "Umarım bu akşamki randevumuzu iptal ettiğini 
söylemek için gelmedin?"
    "Kesinlikle hayır. Bu tamamen iş görüşmesi" dedim. Bu iş görüşmesinin dizimi 
onun dizine sürtmemi engellemesine izin vermedim.
    "Tamam. Peki, Bayan Brannigan, sizin için ne yapabilirim?" dedi hafif dalga 
geçerek.
    "Doğrusu biraz sıkılıyorum söylemeye" dedim.
    Bir kaşını kaldırdı. Tanrım, bu ne seksi adam!
    "Bir an önce söyle öyleyse."
    Yüzüme sıkıntı ve masumiyet karışımı bir ifade vermeye çalıştım. "Biraz önce 
ortak müşterimiz Henry Naismith'le görüştüm. Birchfield Place'de mahzenin 
karanlık bir köşesinde saklanmış bir kutu dolusu kâğıt ve dosyalan karıştırıyormuş 
geçenlerde ve son derece tatsız birşeylere rastgelmiş." Söylediklerimin etkisini 
ağırlaştırmak için bir an sustum.
    "Umarım Monet'ye rastgelmemiştir" diye espri yaptı Michael.
    "Monet'ye değil. Bulduğu şey bir satış faturası ve ona iliştirilmiş, babasının el 
yazısıyla yazılmış bir not." Derin bir nefes aldım. "Michael, Monet 
sahteymiş.Henry'nin babası ölmeden bir kaç yıl önce bir kopyasını yaptırmış. Gerçek 
Monet'yi, asla sergilenmemek şartıyla, gizlice özel bir koleksiyoncuya satmış. O 
zamandan beri de duvarda sahtesi asılı duruyormuş."
    İnsanların ağızlarının bir karış açık kalması klişesine zamana kadar hiç 
inanmamıştım. Ancak Michael’ın yüzüne olanları anlatmanın başka bir yolu yoktu. 
"Sahte mi?" diyebildi sonunda.
    "Özetle durum bu."
    "Olamaz" diye karşı çıktı. "Birchfield"i Naismith için sigortalamadan önce bütün 
eserleri bir uzman tarafından değerlendirdik. Herşeyin gerçek olduğunu saptamıştı."
    Omuzlarımı silktim. "Uzmanlar yanılabilir. Belki onu belgeler yanılttı. Monet'nin 
mükemmel düzenlenmiş kâğıtları olduğunu söylediler."
    "Buna inanamıyorum" diye kükredi. "En iyi uzmanımızı kullandık. Allah 
kahretsin!" Bir an başını yana çevirdi. Sonra son derece yavaş bir hareketle bana 
doğru dönerek "Belki de babasıyla değil senin müşterinle ilgili bir olay bu?"
    Zekiydi. Zeki erkeklerden hoşlanırım ama karşımda yer almadıkça. Gözlerimi 
kocaman açarak bu sefer masumiyetle gücenmişlik karışımı bir ifade yerleştirdim 
suratıma. "Bu ne demek oluyor Michael? Buraya şirketinin bir milyon papel 
ödemekten kurtulduğunu söylemeye geliyorum ve sen bana neler ima ediyorsun. 
Allah aşkına, işin esasına bak!"
    Gözlerini kıstı. "Sigortadan birşey talep etmediğini mi söylemeye çalışıyorsun?"
    "Resimle ilgili tabii ki bir şey talep etmiyor. Sahte olduğunu öğrendikten sonra 
nasıl edebilir ki? Beni sana resmin sahte olduğunu söylemem için yolladı. Senin ima 
ettiğin gibi dolandırıcı olsaydı sesini çıkarmak paraları da cebe indirirdi. Üstelik, 
bunun sahte olduğunu bile bile, Avrupa'da fır dönüp mafyayla kafa kafaya gelmem 



için para öder miydi bana? Henry'nin bütün istediği bir yanlış anlama olmaması ve 
geri kalan sanat koleksiyonunun iyi bir oranla sigortalanması."
    Michael suratı artık iyice asıktı. "Geri kalan koleksiyonunun sahte olup olmadığını 
nasıl bileceğiz bu durumda?"
    "Sahte değil. Henry istediğiniz testi yapmanıza izin verecek. Uzmanlar, ışınlar, ne 
istiyorsanız Sonuç ne çıkarsa razı gelecek. Michael burada bize biraz nefes 
aldırmaksın" diye devam ettim, sesime giderek artan haklı bir öfke katarak. 
"Henry'nin başlattığı araştırma olmasaydı Bu haydutlar hâlâ müşterilerinin evlerini 
boşaltmaya devam ediyor olacaklardı. Henry sayesinde sorun tamamen çözüldü. 
Şimdi de dürüstlüğü sizi yüklü bir ödemeden kurtarıyor. Biraz müteşekkir olamaz 
mısın?"
    Söylediklerimi değerlendirirken gözlerini izledim. Bir kaç dakika sonra bulutlar 
dağıldı, gülümsedi, "itiraf etmeliyim Kate, tereyağdan kıl çeker gibi hallettin 
meseleyi. Anlaştık. Müşterini sahtecilikle suçlamayacağız ve her zamankinden daha 
ayrıntılı bir inceleme şartıyla geri kalanların sigortasını yenileyeceğiz. Karşılığında 
müşterin çalınan Monet için sigortadan bir şey talep etmeyecek. Bunu ondan yazılı 
olarak alabilir misin?"
    Elimi uzattım. "Anlaştık."
    Michael, gereğinden daha uzun bir süre tutarak elimi sıktı. "Bir masal dinlediğimin 
farkındayım ama kabul etmek zorunda olduğum bir sonuç bu" dedi, anlaşmayı bir 
adım önde bitirmek isteyerek.
    Buna izin verdim. İstediğimi almıştım. Ayağa kalktım. "Akşama görüşürüz."
    "Yedi buçukta. Market Restoranı'nda. Orada olacağım."
    
Büroya döndüğümde beynim bombalanmış gibiydi. Bir kereliğine Shelley halime 
acıdı ve ben kötü sokaklarda dolaşırken masamda yığılmış olan kâğıt tomarını huzur 
içinde karıştırmama izin verdi. Son günlerde yaşadığım maceralardan sonra bir süre 
için rutin işlerin yeknesaklığına dönmeğe can atıyordum.
    Öğle vakti, Gail Morgan ve Desmond Halloran'ın dramatik bir biçimde 
tutuklanmalarında nasıl bir rol oynadığımı öğrenmek için Alexis aradı. Araştırmaları 
sonucu ikilinin nasıl tanıştığını öğrenmişti. Anlaşılan.Halloran, Gail'in bir 
arkadaşının portresini yaparken, bir seferinde Gail de arkadaşıyla birlikte 
Halloran’ın atölyesine gitmiş, tik bakışta şehvet denilebilecek bir ilişki. Şehvetin 
insanın yargı gücünü nasıl kararttığıyla ilgili yeterince kuvvetli bir uyarı bu benim 
için.
    Alexis'e verebildiğim kadar geri plan bilgileri verdim ve polis bütün ilgili hırsız ve 
dolandırıcıları topladıktan sonra sanata-karşılık-uyuşturucu hikâyesinin bütününü 
anlatmaya söz verdim.
    Telefonu kaparken Shelley elinde bir notla odama girdi. "Yeni müşteri" dedi. 
"Northwest'de müzik dükkânları zinciri varmış ve stoklarının olması gerekenden 
daha hızlı bir biçimde eridiğini düşünüyormuş. Charterhouse'da üç buçukta bir 
randevu verdim. Senin için uygun mu?"
    "Uygun" dedim, içimi çekerek. "Bugüne başka bir randevu koyma olur mu? 
Köpüklü bir banyoda uzun, çok uzun bir zaman geçirmeye ihtiyacım var."
    "Sorun değil" dedi Shelley. Onun için hiçbir şey sorun değildi. Bazen ona sinir 
oluyorum.



    
Üçü yirmi beş geçe Charterhouse'un görkemli kapısından içeri girdim. Kuleli, 
kırmızı Gotik bina Manchester'in en belirgin ve en tanınmış yapıtlarından biridir. Bir 
zamanlar Refuge Sigorta'nın genel merkezi olan bina Oxford Yolu ile Whitworth 
Sokağı'nın köşesini işgal eder. işgücünün ve malzemenin yeterince ucuz olduğu 
zamanlarda döşenmiş olan iç mekânda Viktoryen tarzı seramik ve ahşap kaplamalar 
olduğu gibi kalmıştı.
    Resepsiyondan henüz kimsenin beni aramadığın öğrenince, iki girişi de kolaylıkla 
görebileceğim ve giren herkesin de beni kesinlikle göreceği bir noktada bir koltuğa 
gömüldüm.
    Üçü otuz iki geçe Richard içeri girdi, bir an nefesim kesildi, mideme giren krampla 
iki büklüm oldum. Dosdoğru resepsiyona yürüdüğü için ilk anda beni görmedi. Onu 
inceleyecek bir iki dakikam oldu. Yanakları, içimi ferahlatacak kadar çökmüş, 
gözlerinin altı tatmin edici bir biçimde kararmıştı. Bunların, benim hasretimden değil 
de sabahın erken saatlerine kadar eğlenmekten de olabileceğini hatırlattım kendime. 
Blucin ile ona Floransa'dan aldığım deri ceketin altına bol bir tişört giymişti. 
Resepsiyondaki kızla konuşmasını izlerken kalbime bir sancı girdi.
    Kızın başını onaylar biçimde salladığını gördüm. Bunun üzerine Richard döndü ve 
beni gördü. Gözgöze gelince yüzümü ifadesiz tutmaya çalıştım. Bana doğru 
tereddütlü bir adım attı sonra durdu.
    Ayağa kalktım, koltuğumdan bir iki adım uzaklaştım. Bir köprüde karşılaşan iki 
keçi gibiydik. Gurur ve inatçılıkla kabarmış iki hindi de diyebiliriz. Geri adım atan 
olmamak için yerimizde sıkı sıkı duruyorduk. Bir an arkamda tanıdık bir sese 
duydum. "Bu Kahraman Şerif filmi değil. Bir düello sahnesi beklemiyoruz"
    Hızla döndüm, bir kolonun arkasından çıkan Alexis'i görünce "Piç kurusu!" dedim.
    "Easter Adası'ndaki heykellere dönüşmenizi izlemek için ayarlamadım bunu" dedi, 
aramıza girerek. "Şimdi, birbirinize doğru, birer birer adım atmanızı bekliyorum."
    Richard'la karşılıklı gülmemek için artık zor duruyorduk. Aynı anda birbirimize 
doğru yürüdük. Resepsiyondaki kızın bu sahneyle ilgili ne düşündüğünü Tanrı bilir. 
Alexis aramızdan çekildi, "Ben gidiyorum. Bu işi bir an önce toparlayın, biz de 
kafamızı dinleyelim."
    Galiba sonra ayrıldı bizden. Tam bilemiyorum. Richard'dan gözlerimi 
ayıramadığımı hatırlıyorum. Bu adama kendimi ne kadar yakın hissettiğimi 
düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra, tanıdığım en güçlü erkek olduğunu ve 
başkalarının ona şamar oğlanı gibi davranmalarına kızmakta ne kadar haklı 
olduğunu düşündüm. Karşılayamayacağım isteklerde bulunmayacak kadar, benim 
nefes alabilmem için gerekli alanı verecek kadar güçlü olduğunu düşündüm.
    Birimizin ilk birşeyler söylemesi gerekiyordu, bu ben olsam iyi olacaktı. "Seni 
özledim" dedim.
    "Ben de. Özür dilerim" diye ekledi, sesi titreyerek.
    "Ben de." Elimi uzattım. Parmakları parmaklarıma dolandı. "Konuşmamız gerek" 
dedim.
    Sonra gülümsedi, o, otomobilini benimkine çarpmadan bir kaç dakika önce, terli 
bir gece klübünde ona ilk rastladığım zaman dizlerimi çözen gülümsemesiyle. 
"Sonra" dedi. "İlk önce bir oda tutalım."
    



Richard minibardaki son votkayı bardağıma koyarken saatin farkına vardım. 
Randevumuzdan iki saat sonra Michael Haroun'un hâlâ restoranda beni 
beklemediğini umdum. Derinde bir yerlerde, bekliyor bile olsa umrumda olmadığını 
biliyordum. Fortissimus'dan iş gelmesi elbette iyi olurdu. Ama yetişkin olmanın bir 
tanımı da bazı şeylerin fiyatının ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu idrak 
etmektir.
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