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1935 yılında Şanghay’da doğan Ingrid Noll Bonn’da Alman 
edebiyatı ile sanat tarihi öğrenimini gördü. 1959’da öğrenimi-
ni yarıda keserek bir doktorla evlendi. Ev kadınıyken öncele-
ri mutlu sonla biten çocuk hikâyeleri kaleme alan Noll sonra-
ları cinayet konusuna yöneldi. daha ilk romanı Der Hahn ist 
tot ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında dikkatleri çekti. 
Die Häupter Meiner Lieben ile Glauser Ödülünü alan yazar 
Zehir Dolabı’ndan sonra Almanya’nın en iyi kadın polisiye 
yazarı seçildi. Romanlarnıda cinsi ögelerle kara mizahı, psi-
kolojiyi ve derin bir hayat ve insan tecrübesini birleştiren ve 
Almanya’da yaşayan Noll’un üç çocuğu var.

7



8



Gre gor için

9



10



1

Ai le için de ki ‘var olan pa ra hakkýnda ko nu þul maz’ 
il ke si ve açýkla na maz bir ken di ni be ðen miþ lik dýþýnda 
an ne me atasýndan, de de sin den mal mülk kal mamýþ. 
An nem, ba bamýn ter si ne baþ ka larýna ge nel lik le aþýrý 
saygýlý dav ra nan bi riy di; an cak ba bamýn yok lu ðun da 
za  man za man acýmasýz bir zor ba ya dö nüþe bi li yor du. 
Biz ço cuk lar bu nu, ba bam bel li bir ne de ne da yan mak-
sýzýn et yemeye bir son ve rip vejetaryen ol du ðun da ve 
vejetaryenliði ai le için de ken di ne mis yon edin di ðin de 
an ladýk. Ama hem ge liþ me miz açý sýndan ya rarlý ol du-
ðu nu düþündüðünden hem de bi ze acýdýðýndan bi raz 
sosis, pa zar günle ri yu mur ta ya da üs tüne do ma tes 
so su dökülmüþ kýyma kýrýntýlarý ye me mi ze izin ve rir di. 

Öte ki ev kadýnlarý öðle den son ra sa at dörtte bir 
fin can kah ve içerlerken bi zim þiþ man, kýsa boy lu an ne-
miz ken di ne, ba na ve er kek kar de þi me ger çek bir et 
zi ya fe ti hazýrlardý. Onun la bir lik te çe te oluþ  tur du ðu-
muz yegâne du rum buy du ve bu du rum bi ze ið renç bir 
zevk ve rir di.

Ba bam eve dönme den önce týpký bir ci na ye tin iz le-
ri ni si ler ce si ne et kalýntýlarý ve artýklarý özen le top la-
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nýrdý. Ýþle di ði miz su çun kanýtlarý olan ke mik ler, sosis 
zarlarý ve ayýklanmýþ yað par ça larý, ko ku lar ve de yað lý 
ta bak lar yok edi lir di. Diþ ler fýrça lanýr, çöp ku tu su 
bo þaltýlýr ve mut fa ða li mon ko ku su sýkýla rak es ki 
ma sum du ru ma ge ri dönülürdü.

Ama ben aslýnda ba bamýn kýzýydým ve et ko nu sun-
da ki sa da kat siz li ðim canýmý sýkýyor du. Bu du rum 
ço cuk lu ðu mun en büyük trav masýndan bir yýl önce 
de ðiþ me miþ ol saydý, ken di mi suç lu his se de cek tim.

Pa ra söz ko nu su ol du ðun da ba bam da büyük laf lar 
et mek ten hoþ lanýrdý. Pa ranýn pis kok madýðýný ve 
so kak ta da bu lun madýðýný, üste lik dünya ya hükmet ti-
ði ni, ama in saný mut lu et me di ði ni ol duk ça er ken yaþ-
lar da öðren dik. Ba bam ge nel lik le þöyle mýrýldanýrdý: 
“Pa ra, ko nu þu la cak ko nu de ðil dir.” Pa rayý caný nasýl 
is ter se, öyle har cardý; kar de þim on  bir yaþýnday ken 
pi ya no çal mak is te yin ce, bu is te ði iki let me di ve kar de-
þim yalnýzca se kiz ay bo yun ca týngýrdatmýþ ol du ðu hal-
de bu gün hâlâ an nem le ba bamýn otur ma odasýnýn 
yarýsýný kap la yan bir kuy ruk lu pi ya no satýn aldý. Öte 
yan dan ba bam, cep harçlýðýmla gönyeler, fos for lu 
ka lem ler, saç to ka larý ve te nis ayak kabýlarý al mam 
ko nu sun da ýsrar eder di. An nem bi le ko casýnýn ne 
ka dar ka zan dýðýný bil mez, an cak ge lir düze yi nin çok 
yüksek ol du ðu var sayýmýyla ha re ket eder di. Biz de pa ra 
ko nu þu la cak ko nu ol madýðýndan is tek le ri ni an cak 
örtülü bi çim de di le ge tir mek zo run daydý. Okul dan 
me zun ol du ðum da ba bam ba na küçük bir ara ba he di ye 
et ti, an cak ara bayý is te yen aslýnda kar de þim di.

 
Da ha çok küçükken, an ne ba ba sev gi si nin ka zaný-

lan ba þarýlar la satýn alýna bi le ce ði ni öðren miþ tim. 
An nem le ba bam ge tir di ðim iyi kar ne ler le, çalýþkanlý-
ðýmla ve ev kadýný ola rak el de et ti ðim ilk ba þarýlar la 
gu rur du yar lardý.

Baþýmda hasýr þap ka ve elim de su la ma ko vasýyla 
bahçývanlýk ya par ken çe kil miþ fo toð raf larým vardýr. 
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Ba  bam, üze rim de büyük, ka re li bir önlükle çe þit li pas-
ta larý, çörek le ri diþ ma cu nuy la süsle yen aþçý kýlýðýnda 
ve hatta has ta bakýcý kýlýðýnda da fo toð raf larýmý çek-
miþ  ti: Bütün be bek ler ve oyun cak ayýlar ya taðýmýn 
üze  rin de yatýyor lardý, kýrýk uzuv larý tu va let kâðýdýn-
dan dev sargýlar la sarýlmýþtý. Bazýlarý kýzamýk çýkarý-
yor   du, kýrmýzý te be þir le yüzle ri ne kýrmýzý kýrmýzý nok-
ta lar yapmýþtým. Bu has ta bakýcý sen dro mu nun an nem-
le ba bam arasýnda tek bir ke re görüþ ayrýlýðýna yol 
açtý ðýný hatýrlýyo rum: ölümü üze rin den uzun ca bir süre 
geç  miþ olan bir köste be ðe tut kuy la su ni te neffüs yap-
týrdýðým za man. 

O za man lar ai le nin bi ri cik kýzý ol du ðu mu sanýyor-
dum: küçük baþörtüle ri tak ma ya hiç karþý koy ma yan, 
çalýþkan, se vim li bir kýz ço cu ðu. Oku la baþ ladýðýmda 
da be nim le il gi li hiç bir bek len ti yi bo þa çýkar madým; 
da ha son ra larý özel lik le do ða bi lim le ri ko nu suna 
me raklý il ginç bir öðren ciy dim. On yaþýnday ken çe þit li 
bit ki le ri top lar, ku ru tur ve ken di me ku ru tul muþ bit ki 
ko lek si yo nu ya pardým. Ben ve sa hip ol du ðum her þey 
te miz ve düzen li ol malýydý, odam örnek göste ri le cek 
ka dar der li top luy du; oyun ar ka daþ larýmý ba na ben ze-
yen kýzlar arasýndan se çer dim; bod rum da ki so lu can 
ye tiþ tir me çift li ðim is tif len miþ el ma lar la tümüyle hij-
ye nik bi çim de ko ru nur du. 

Li se dey ken salt ba þarýlý ol ma ya odak la nan dav-
ranýþlarým sýnýf ar ka daþ larýmýn sev gi si ni ka zan mamý 
as la sað la madý. Ders ki tap larýnda ki önem li cümle le rin 
üstünü, cet vel ko yup sarý fos for lu ka lem le çiz me özel-
li ðim ala ya alýnýrdý: Aþýrý hýrstan do layý sa rarýp sol du-
ðum dan söz eder ler di sýnýf ar ka daþ larým. Kýz ar ka daþ-
lar edin mek için bo þu na uð raþtým dur dum. Öðret men-
le rin ba na sürekli sevgi göstermeleri ise du ru mu da ha 
da kötüleþ tir mek ten baþ ka bir iþe ya ra mazdý.

 
Olay, on i ki yaþýmday ken ol du. Kýsa te neffüsle rin 

bi rin de öðret men sýnýftan çýkmýþ, ben de ko þa ko þa 
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tu va le te git miþ tim; si nir den tu va le te çok sýk gi di yor-
dum. Sýnýfa döndüm, ama kapý açýlmýyor du. En az bir 
düzi ne ço cuk kapýnýn öte ki ta rafýna da yanmýþlardý, 
bastý rýlma ya çalýþýlan fýsýltýlar ve kýkýrda ma lar du yu lu-
yor du. Aslýnda ça buk te laþ la nan bi ri de ði lim dir, ama o 
yað  mur lu ocak gününde za ten bütün öðle  önce si sýkýcý 
geç miþ ti ve ben artýk gözyaþ larýma en gel ola ma ya cak 
du ru ma gel miþ tim. Bütün gücümle, be ni öte ki ler den 
ayýran gri bo yalý, üze ri çi zik do lu tah ta kapýya yüklen-
dim. Oy sa ders bir kaç da ki ka son ra baþ la ya cak tý, zi lin 
çal masýný bek le mem ye ter liy di, böyle ce öðret men sýný-
fa gir di ðin de hep si en ma sum su rat larýný taký na rak 
yer le ri ne ge çe cek ler di. Ama ben du ru mu faz lasýyla 
cid di ye almýþ ve ha re ke te geç miþ tim.

Kapý, san ki da ha önce kim se ar kasýna da yan ma-
mýþ gi bi  bir den bi re açýldý ve ben eþik ten mer mi gi bi 
uç  tum. Elim de ki pi rinç kapý kul pu nun þid det le bir 
þe ye çarptýðýný his set tim, son ra da ye þil mu þam ba 
kaplý ze mi ne gürültüyle düþtüm, tam o sýra da öðret-
men sýnýfa gir di. Düþman larým sýra larýnda kýpýrdaþýp 
du ru yor lardý.

Do ðaldýr ki sor gu ya çe kil dim. Hiç bir þey an lat-
madým, gam mazlýk as la af fe dil mez di. Bir süre son ra 
sýnýfta ki ler yatýþtý, ama ço cuk lar dan bi ri ek sik ti. “Axel 
dýþarý çýktý,” de di sýra ar ka daþým. Öðret men, du ru mu 
araþtýrmasý için dýþarýya bi ri ni gönder di, ama gi den eli 
boþ döndü. Bu nun üze ri ne öðret men ko ri do ra çýktý, 
Axel’e ses len di, hat ta er kek ler tu va le ti ne bi le baktý ve 
ol masý ge rek ti ði gi bi sýnýfa ge ri döndü. So nun da sýnýf-
tan bi ri, Axel’in onu suç la ya caðýmdan kor ka rak eve 
git miþ ola bi le ce ði ni söyle di. Axel oku lu her fýrsat ta 
astýðý için bu söyle nen ler inandýrýcý gel di.

Dört sa at son ra Axel bu lun du. Otop si so nu cun da, 
kapý kul pu nu bütün gücümle onun ka fasýna vur muþ 
ol  du ðum an laþýldý. Öte ki ler bir den bi re kapýdan çe kil-
dik le ri sýra da Axel anah tar de li ðin den bakýyor muþ. 
Her  hal de ce za landýrýlmak tan kork tu ðu ve baþýnda ki 
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þid  det li aðrý ne de niy le caný yandýðý için ha ri ta odasýna 
sak lanmýþ. Ora da be yin ka na masýndan ölmüþ.

Po lis, ayrýntýlarýný hatýrla madýðým bir so ruþ tur ma 
yaptý. Sýra ma az çok im zasýz pu su la lar býrakýlma ya 
baþ  landýðýnda an nem le ba bam oku lu mu de ðiþ tir me ye 
ka rar ver di ler. Ma vi çiz gi li def ter den ko parýlmýþ kâðýt 
par ça larýnda KATÝL yazýyor du.

Ba bam ba zen son suz bir yor gun lu ða dalmýþ yaþlý 
gözle riy le uzun uzun ba na ba kardý.

Be ni o okul dan aldýktan son ra bir kýz li se si ne ver-
di ler, ben de kýsa za man da uyum sað layýp us lu bir 
öð ren ci ol dum. Ýlkem, ne olur sa ol sun dik kat çek me-
mek ti. Kim se ba na düþman ca dav ranmýyor du; Axel 
ci na ye ti nin söylen ti si yayýlmamýþtý, çünkü ye ni oku-
lum baþ ka bir ma hal le dey di. Bi raz sýkýcý örnek bir 
öðren ci den baþ ka bir þey de ðil dim ve bun dan da hoþ-
nut tum. Bu du rum on  ye di yaþýna gel di ðim de ve içim-
de karþý cin se karþý be lir siz bir özlem uyandýðýnda 
de ðiþ ti.

Bu nu hatýrla mak, bu ra da yattýðým ve bir ye re 
ký pýr  da ya madýðým bu za man da be ni ra hatsýz edi yor, 
hem de ge ce gündüz.

Bi rin ci sýnýf da ol sa in sanýn is te ði dýþýnda iki ki þi
lik oda lar da kaldýðý bu has ta ne de baþýnýzý din le mek 
pek ko lay bir iþ de ðil. Bu ra da an lamlý bir þey ler oku
yamýyo rum. Has ta bakýcýlarýn, de vamlý ateþ ölçme le
rin, ilaç iç me le rin, baþ ka ca an lamlý se vinç le rin azlý ðý
nýn, o kötü ye mek le ri bek le me le rin, ya bancý zi ya ret çi le
rin ko nuþ ma larýna az ya da çok gönülsüz ku lak ka bart
ma larýn yol açtýðý süre ðen ra hatsýzlýklar bu ra da ge çen 
günle ri sýmsýký bir kor se nin içi ne týkýþtýrýp pýkýþtýrýyor. 
Iþýðý er ken söndürüyo ruz. Týpký Þeh ra zat gi bi ha ya tý
mýn gi de rek da ha özel ayrýntýlarýný an latýyo rum; bu na 
karþýn Ba yan Hir te’nin, ya ni ya tak kom þu mun an la ta
cak sýrlarý yok an laþýlan. Yaþlý bir ba ki re den ne he ye
can ve ri ci bir aþk ha yatý ne de ger çek bir skan dal an lat
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masý bek le nir za ten. Hei del berg’de ki kadýn klini ðin de 
rah  mi alýndýðý için yatýyor. Ken di si nin id di asýna göre 
söz ko nu su olan yalnýzca bir mi yom muþ, iyi huy lu bir 
tümörden baþ ka bir þey de ðil miþ, ama so run ya rat mýþ
mýþ. Ben ce kan ser.

Pa vel iyi ki fo toð raf albümle ri ni ge tir di ba na. Sýk 
sýk bakýyo rum on la ra, ki tap oku manýn ye ri ni ala bi le
cek ger çek bir se çe nek. Hat ta za man za man kom þu ma 
ba zý fo toð raf larý göste ri yo rum. El li  se kiz yaþý ve ma vim
 trak bo yalý saç larýyla be nim le tam bir karþýtlýk için de. 
Ken di sin den da ha da yaþlý bir kadýndan baþ ka he men 
hiç zi ya ret çi si gel mi yor, o kadýn da köpe ðin den ve bazý 
has ta ne deneyimle rin den baþ ka bir þey den söz et mi yor. 
Pa vel ya taðýmýn ke narýnda otur du ðun da Ba yan Hir te 
onu hiç de azýmsan ma ya cak bir il giy le in ce li yor; biz 
fýsýlda þa rak soh bet eder ken Ba yan Hir te uyu yor muþ 
gi bi yapýyor, ama týpký be nim onun zi ya ret çi le riy le 
ko nuþ tuk larýna ku lak ka bartýþým gi bi onun da bi zim 
ko nuþ tuk larýmýza ku lak ka barttýðýna emi nim.

Bu ara da kom þum, ben da ha on i ki yaþýnday ken 
alnýma vu ru lan ka til dam gasýný öðren di. Bu hikâye yi 
din ler ken büyük bir me rak duy du ðu açýkça bel liy di.

Tanýmadýðým bu kadýna, be nim için bir tür te da vi 
ye ri ne geç ti ði için ha yatýmý an latýyor ol malýyým; üste
lik bu te da vi o ünlü kanepenin ter si ne be da va ya ge li
yor. Her ney se, bel ki de bir da ha as la görme ye ce ðim 
ya bancý bir kadýna, has ta  ne odamýzýn loþ ala casý için
de, ya þadýklarýmý günah çýkarýrcasýna an lat manýn 
ba na yardýmcý ol du ðu nu fark et tim. 

Onun la sen liben li ol mayý çok is ter dim, ama on dan 
da ha genç ol du ðum için bu nu öner mek ba na düþ mez di. 
Bir baþ langýç ol sun di ye, ba na Hel la di ye bi le ce ði ni 
söyle dim ona. Ama be ni red det ti. Ken di sözde kýz ar ka
daþýna bi le ‘Ba yan Römer’ di yen bir kadýndan baþ ka 
ne bek le nir ki za ten?

“Eðer on ye di yaþýnda ol saydýnýz, Ba yan Mo or
mann, o za man bel ki...”
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Kýzgýnlýkla sözünü kes tim: “Ama an nem yaþýn
dasýnýz.”

Bu nu söyle mek le tam üstüne basmýþtým: Gözlük 
cam  larýnýn ardýnda bir þim þek çaktý. Yi ne de onun la 
iyi ge çi ni yo ruz. Aðrýla ra can la baþ la kat la nan bu 
ka dýnýn rah mi ni kay bet miþ ol masýna üzülme si ba na 
il ginç ge li yor. So nuç ta bu yaþ ta alýnan bir or gan, gu atr 
ka dar ge rek siz bir þey de mek tir. 

Ba zen –kom þum tu va le te git ti ðin de– ba þu cun da ki 
ko mo din de ki ve do labýnda ki ývýr zývýrý karýþtýrýyo rum: 
Saðlýk kar ne sin de ki kayýtlar dan do ðum ta ri hi ni, me de
ni ha li ni (bekâr) ve önadýný (Ro se ma rie) öðre ne bil dim, 
ama ne özel mek tup lar var, ne de fo toð raf lar. Ba na 
söyle di ði ne göre mücevherlerini ve pa rasýný ema ne te 
ver miþ. Da ha büyük de ðer li eþ ya larý oda da sa hip siz 
býrak mak hiç de akýllýca de ðil. Ger çi yok sul bi ri de ðil, 
yok sa bi rin ci sýnýfta ya ta mazdý. Kul landýðý parfüm, 
ge  ce lik le ri ve sa bahlýðý da pa halý ve mar ka þey ler.

Kýsa bir süre önce, da ha çok genç ken nasýl çif te 
ya þam sürdürdüðümü an lattým ona. Ka ranlýkta göre
mi yor  dum, ama yüzünü bu ruþ tur muþ ol du ðun dan kuþ
kum yok. 

Ken di le ri ni ben den da ha kötü his se den er kek le ri 
se vi yor dum. Ger çi uy gun suz ma ce ra larým, öðret men-
le rim ve sýnýf ar ka daþ larýmdan giz li kalýyor, ai lem bun-
larý öðre ni yor ve þok ge çi ri yordu. Her hal de o dönem de 
ba bamýn kal bi ni kýrmýþýmdýr. O ma sum, sarýþýn ço cu-
ðu, ken di si nin görmek bi le is te me ye ce ði çarpýk çur-
puk bi ri le riy le bir lik te olu yor du. Ýþin kötüsü bu du rum, 
bu lu ða er di ðim de de de ðiþ me di. Es ki den, da ha son ra 
ye ni den dik mek için be bek le ri min ba cak larýný na sýl 
ko parýyor idiy sem, þim di de iyi leþ tir mek için has talýklý 
er kek ruh larý arýyor dum. Baþ ka larýnýn so run larýný 
çözümle mek için ye te rin ce güçlü olu þum ken di so run-
larýmýn üste sin den gel me me yardýmcý olu yor du.

Ço cuk luk fo toð raf larýmda son de re ce uyanýk, hat-
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ta mu zip bir yüzüm var. Kah ve ren gi gözle rim her þe yi 
bütün ayrýntýsýyla kay de di yor du. Gözle rim den bir þey-
ler oku ma ya çalýþýyo rum – da ha o za man lar gözle rim-
den, ok þa ya rak ve sev gi göste re rek baþ ka larýnýn sev gi-
si ni ka zan ma ya çalýþtýðým bel li olu yor muy du aca ba? 
Nor mal ola rak küçük ço cuk la ra yöne lik olan, ama bah-
çey le uð raþýrken, ye mek pi þi rir ken ve te miz lik ya par-
ken de ya þa nan bu kadýnca ih ti yaç özel lik le er kek kur-
ban lar se çi yor du ken di ne. An nem le ba bam o yaþ lar da 
ço cuk bakýcýlýðý yaptýrmalý ya da ba na bir at satýn 
al malýydýlar. Ama bu nu yap mak ye ri ne kar ne le ri mi 
çer çe ve le tip du var la ra astýlar. 

Baþ langýçta dýþlanmýþlarýn, has ta larýn ve nev ro tik-
le rin be ni mýknatýs gi bi ken di le ri ne çek tik le ri nin 
farkýnda de ðil dim. Da ha li se öðren ci siy ken ero in 
ba ðýmlýsý olan ve ta rafýmdan kur tarýlmak is te yen bir 
er kek ar ka daþým vardý. O dönem ler de ki lo lar ca çi ko la-
ta yi yor, að la maklý sev gi lim le ge ce ler bo yun ca ko nu þu-
yor ve an nem le ba bam dan pa ra, si ga ra ve al kol çalýyor-
dum. Eðer er kek ar ka daþým hap se gir me miþ ol saydý, 
bu gün bi le hâlâ onun uyuþ tu ru cu dan kur tul masý için 
ça balýyor olur dum. Çünkü o za man lar köpek gi bi sadýk 
bi riy dim.

Bir son ra ki, iþ siz bir de niz ciy di. Do ðaldýr ki ko lek-
si yo num da dep re sif, kro nik has ta, in ti ha ra kalkýþmýþ 
ama kur tarýlmýþ ve göðsünde ak ba ba dövme si bu lu nan 
ser best býrakýlmýþ tu tuk lu gi bi tip ler de ek sik de ðil di.

Ec zacýlýk mes le ðim ko lek si yo nu mu da ha da zen-
gin leþ tir di: Bütün yönet me lik le re rað men aðrý çe ken 
ve ge ce ilaç al ma ih ti yacý du yan bi ri ne kapýyý ara la-
mak la kal madým, ardýna ka dar açtým. 

Bütün bu tra je di ler de oy nadýðým rolü kökünden 
hal let mek için, bir çok ke re ler te da vi ye baþ ladým, ama 
her ke re sin de yarým býraktým. Ko ru mam altýna 
aldýklarýmýn iyi leþ ti ril me le ri bütün za manýmý alýyor du. 
Te ra pist ler ol ma dan da, dýþarýdan son de re ce us lu 
görünen ben de ni zin, top lum ya þamýnýn dýþýnda olan 
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her þey ta rafýndan mýknatýs gi bi çe kil di ði ni çok iyi bi li-
yor dum.

Ýçim de ki bu uçu rum dan kor ku yor dum; ba zen 
dü þümde sev gi li le rim den bi ri nin be ni öldürdüðünü 
gö rür düm; hiç ço cuk do ður ma dan ölmek. Son ra bir 
de ðer siz lik duy gu suy la uyanýrdým, çünkü an ne ol ma-
dan ya þa mak be nim için bo þu na ya þa mak de mek ti. 
Sa hip ol du ðum bütün zekâ ve be ce ri nin yaný sýra, 
ya ratýcý ta rafýmýn da bir o ka dar önem li ol du ðu nu hiç 
aklýmdan çýkar madým. En azýndan ha yatýmda bir kez 
ev ren le ‘bir’ ol manýn ve do ður manýn ne de mek ol du ðu-
nu öð ren mek is ti yor dum. Bir ço cu ðun an lamý büyüktü 
be nim için: in sanýn ken di ölçütle ri ne göre bi çim len di-
re bi le ce ði, is te di ði þe yi öðre te bi le ce ði, canýnýn is tedi ði 
gi bi se vip ko ru ya bi le ce ði küçük bir ya ratýk. Hiç bir þe yi 
ek sik ol ma malýydý, ne sev gi ne de saç to kasý. Doð ru 
dü rüst bir mes le ði ve sað lam bir ge li ri olan, iyi bir ai le-
den ge len ze ki bir ba basý ola caktý. O za man ki sev gi li le-
rim bu amaç için hiç de uy gun de ðil ler di.

 Ba yan Hir te hor lu yor du. 

19/2Zehir Dolabý
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