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Jean de la Hire, 1878’de doğdu. Fransız yazarın ilk edebiyat 
ürün  leri, gazetelerde, seri halde yayınlandı. 1908’de Le Matin 
ga zetesin de çıkan La Roue fulgurante adlı bilimkurgu roma-
nının kazandığı bü yük başarı, Jean de la Hire’i daha sonra da 
bu tarzda kitaplar ka   leme almaya yöneltti. İki Çocuğun Dev
riâlemi’yle dün  ya çapında tanındı.





Sevgili genç okuyucu… Jano, Yanik, Ed-
mond Cazal, Rick ve birkaç gün önce Botocudo-
ların elinden kurtarmış oldukları Celestin Glo-
rieul ile Van Debout’yu, Yukarı Parana’da yaşa-
yan eski kaptan Françoise Dupont’la birlikte, 
akşam yemeği için meke tavuğu avlarken bı-
rakmıştık. Tam on sekiz kuş vurmuşlardı ve 
bunlardan birisi, hokko kuşuydu. “Yeryüzünün 
en lezzetli kuşlarından biri” olduğunu söyle-
mişti Kaptan Dupont bunun. Ama küçük oldu-
ğu için yalnızca bir kişiyi doyurabilirdi. Sonun-
da bu kuşu Yanik ile Jano’nun paylaşmasına 
karar verilmişti.

Jano ile Yanik hokkoyu paylaşarak yedik-
ten sonra, yaşamları boyunca bu kadar lezzetli 
bir şey yememiş olduklarını söylediler. Av etle-
ri yenip ateşler iyice söndürüldükten sonra 
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uyku saati gelmişti. Kaptan Dupont, köpeği 
Medor’un onları en küçük bir tehlikede mutla-
ka uyaracağı konusunda güvence verdiği için 
gönül rahatlığıyla yatıp uyudular.

Kaptan Dupont, önceki gece yaptığı gibi 
kendi küçük kayığına geçmiş ve oradaki kuru 
otlarla hasırdan yapılma yatağında uyumayı 
seçmişti. Sabah erkenden de uyanmıştı. 

Jano, Yanik, Cazal, Glorieul, Van Debout ve 
Rick uyandıklarında, güler yüzle selamladı on-
ları Kaptan Dupont. Az sonra Düztaban’a geç-
mişti o da.

“Cazal kahvaltıyı hazırlar, öteki arkadaşlar 
da eşyaları yerleştirirken, siz de bize Patagon-
yalı yerlilere esir düştüğünüz serüvenin deva-
mını anlatır mısınız?” dedi Jano.

“Evet sevgili Kaptan, lütfen anlatın,” diye 
atıldı Yanik de.

“Tamam çocuklar, anlatayım; ama bir koşu-
lum var.”

“Nedir?”
“Öykümü bitirdikten sonra akşama kadar 

konuşturmayacaksınız beni.”
“Bu koşulu kabul ediyoruz,” dedi Jano.
“Ben bu koşulu sizin bozacağınıza inanıyo-

rum,” dedi Yanik.
“Görürüz,” dedi Kaptan. “Herkes işini bitir-

sin, kahvaltımızı yapalım, ondan sonra size o 
serüvenin devamını anlatayım.”

Az sonra kayığın arka tarafında çepeçevre 
oturmuş, Kaptan’ı dinlemeye başlamışlardı.

“Yerlilerin elinden kurtulmak için kaçmaya 
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karar verdiğimi ve bunun için de güvenli bir 
yol aradığımı daha önce söylemiştim. Ancak 
çok sıkı göz hapsinde tutuluyordum. Başka ka-
bilelerle savaşmaya gittiklerinde beni götürmü-
yorlardı kaçmamı önlemek için. Giyinmem için 
de bir bez parçası vermişlerdi.

Patagonyalıların attığı, üstü yazılı birkaç 
kâğıt parçası geçmişti elime. Üstündekileri yüz-
lerce kez okudum. Eğlenceli geliyordu bana o 
yazıları okumak. Bir gün yerliler beni bunları 
okurken yakaladılar ve hemen başkanlarına ha-
ber verdiler.

Doğrusu önce bundan çok korktum. Ama 
akşamüstü, her gün yaptığım gibi hayvanların 
eksiksiz olduklarını haber vermek üzere yanı-
na gittiğimde, başkan beni övgülerle karşıladı. 
Birkaç soru sorduktan sonra, benim gibi oku-
ma yazma bilen değerli bir kölesi olduğu için 
gurur duyduğunu, beni kabilenin yazıcılığına 
atayacağını söyledi. Böylece kabilenin yazıcısı 
oldum. 

Bu yerliler, üç-beş gün yiyip içiyor, sonra da 
yeniden çapulculuk ve soygun yapmaya gidi-
yorlardı. Arada bir de, dürüst insanlar gibi çev-
rede bulunan birkaç karakoldan birine gidip el-
lerindeki devekuşu tüyü, at kılı, deri gibi şeyle-
ri satarak yerine tuz, şeker, balık salamurası 
gibi gereksinim duydukları şeyleri alıyorlardı. 
Benden işte bu konuda yazıcı olarak yararlana-
caklardı.

Bana yazdırdıkları mektuplarda, bunları ele 
verecek bilgiler de yazmak istiyordum; ama 
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buna olanak yoktu. Beni sınamak için yazdır-
dıklarını yirmi kez okutuyorlardı. Bununla da 
yetinmeyerek, komşu kabilelere sığınmış Ar-
jantinli kanun kaçaklarına da okutuyorlardı 
yazdıklarımı. Bu kaçakların çoğu ölüm cezası-
na çarptırılmış katillerdi. Yerlilerle seve seve iş-
birliği yapıyor, soygunlarına bile katılıyorlardı. 
Bu nedenle, bana söylenenlerin dışında bir tek 
sözcük bile yazamıyordum. Öyle bir şey yap-
sam, beni hemen öldürürlerdi.”

“Şaşılacak şey. Patagonyalı yerlilerin bir ya-
zıcıya gereksinim duyacakları hiç aklıma gel-
memişti…” diye mırıldandı Jano.

“Demek ki içlerinde okuma yazma bilen 
yokmuş,” dedi Yanik. 

Kaptan öyküsünü sürdürdü: 
“Yazdığım ilk mektubu iki yerli ve değiş to-

kuş etmek istedikleri eşyaları taşıyan birkaç ço-
cuk bir karakola götürdüler. 15 gün kadar son-
ra çocuklar perişan bir durumda geri döndüler. 
Ağlayıp sızlayarak, karakoldaki görevlilerin 
mektubu okur okumaz iki yerliyi yakalayıp zin-
cire vurduklarını anlattılar. Benim yazdığım 
mektupta kendilerine ihanet etmiş ve çapulcu-
lar hakkında bilgi sızdırmış olabileceğimi söy-
lüyorlardı.

Yerliler hemen beni suçlamaya ve bana sal-
dırmaya kalkıştılar. Beni öldürmek istiyorlardı. 
Fakat başkan engel oldu. Bu işi yarın sürüyü to-
parladığım sırada kırda yapmalarını söyledi on-
lara.

Bir rastlantı sonucu, onlar bu konuyu tartış-
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tıkları sırada, konuşulanları duyabilecek kadar 
yakındım onlara.

Ertesi sabah, her zamanki gibi hayvanları 
otlamaya götürürken, daha önce binmekte ol-
duğum atın değiştirilmiş olduğunu gördüm. 
Bana yaşlı ve yavaş bir at vermişlerdi. Hiçbir 
şeyin farkında değilmiş gibi ata atlayarak uzak-
laştım.

Epeyce uzaklaştıktan sonra, bana doğru ba-
ğırıp çağırarak koşmakta olan yerlileri gördüm. 
Belli ki beni öldürmeye geliyordu bunlar. An-
cak epeyce uzaktaydılar şimdilik.

Az ötemde, su içmek için dereye doğru iler-
leyen bir at sürüsü vardı. Hemen yaşlı attan in-
dim ve gemini çıkararak sürüdeki genç atlar-
dan birine taktım. Atlara binip bana yetişmele-
rini önlemek için sürüyü ürkütüp dağıttıktan 
sonra dört nala uzaklaştım oradan.

Rüzgâr gibi gidiyordum. Ama yakınlarda sı-
ğınabileceğim hiçbir yer yoktu. Silahsız, yiye-
ceksiz kısa sürede yakalanırdım. Bölgedeki en 
büyük yerli kabilesinin başkanına sığınmaya 
karar verdim.

Başkan Calfucurra’nın çadırına girdiğimde, 
ne istediğimi, neden tek başıma geldiğimi sor-
du bana.

Her şeyi kısaca anlattım kendisine. Bana 
inanmasını rica ettim. Eğer yerlilere ihanet et-
miş olsaydım, altımdaki hızlı atla kolayca kaça-
bilecek olduğumu, buraya kendisinden adalet 
istemeye geldiğimi anlattım. İhanetim kanıtla-
nıncaya kadar beni korumasını istedim ondan. 
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Eğer gerçekten ihanet ettiğim anlaşılırsa, beni 
öldürtebilirdi.”

“Sözlerinize inandı mı?” diye sordu Jano 
hemen.

“Evet,” dedi Kaptan Dupont. “Ötekilerden 
daha adil olan bu başkan, beni koruyup iyi dav-
ranacağını; ama at kullanmama izin vermeye-
ceğini söyledi. Ertesi gün, buraya sığındığım 
duyulmuş ki, kaçtığım kabileden birkaç kişi 
gelerek benim şiddetle cezalandırılmamı iste-
diler. Kalkıp olanları tüm kabilenin önünde bir 
kez daha anlatarak kendimi savundum. Başka-
na, beni korumaya söz vermiş olduğunu anım-
sattım. Başkan bu konuda güvence verdi; ama 
yanlış davranışlarda bulunmamam için de uyar-
dı beni.

Günler geçip de tutuklanan yerlilerden hiç-
bir haber çıkmayınca, yerlilerin bana duyduk-
ları öfke yoğunlaşmayla başladı.”

“Kaçmayı denemediniz mi?” diye sordu Ya-
nik heyecanla.

“Öyle bir şansım yoktu. Kaçmamam için 
çok sıkı bir göz hapsinde tutuluyordum. Bu ara-
da yerliler, tutuklanan iki adamları hakkında 
bilgi toplamaya çalışıyor ama hiçbir şey öğrene-
miyorlardı…

Sonunda, arkadaşlarının öldürüldüğüne ka-
rar verdiler. Kurtuluş umudum kalmamıştı ar-
tık. İşte tam o sırada, tutuklanmış olan iki yer-
li çıkageldi. Daha önce katıldıkları bir soygun-
da görülmüş oldukları için tutuklanmışlardı. 
Hemen kurşuna dizilmemiş olmalarının nede-
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ni, benim yazdığım mektuptaki sıcak sözlerdi. 
Köle olarak çalıştırılmışlar ve bir fırsatını bulur 
bulmaz kaçmışlardı.

Onların gelişiyle, benim hakkımdaki düşün-
celer değişmişti. Yerliler arasında bana en kötü 
davrananlar bile saygıyla selamlıyorlardı. Artık 
ata binmeme, onlarla birlikte ava gitmeme de 
izin verir olmuşlardı. Herkesin güvenini kazan-
dığım için yazmanlık işine yeniden başladım. 

Duydukları bu güven sayesinde, gizli bir 
köşede uygar bir ortama ulaşabilmemi sağlaya-
cak kadar kurutulmuş et ve meyve ile birkaç 
sukabağında su biriktirdim. Sağdan soldan to-
parladığım bıçak gibi, eski bir tava gibi işime 
yarayabilecek araç gereci gizledim oraya. Sonra 
bir gece, nöbetçilerin de uyukladığı bir saatte, 
sürüdeki atların en hızlısına bu malzemeleri 
yükledim. Ayak izlerinin görülmesini önlemek 
için atın toynaklarına deri parçaları bağladım 
ve sessizce uzaklaştım oradan. Birkaç kilomet-
re sonra deliler gibi sürdüm atımı. 

Günler sonra uygar bir yerleşim merkezine 
ulaştığımda karşıma çıkan ilk askeri karakola 
gidip bu çapulcu yerliler hakkında tüm bildik-
lerimi anlattım. Sonrasında ne olduğunu bilmi-
yorum; ama ben bu serüvenden çok büyük 
dersler almıştım.” 

Sözlerini böylece bağlayan Kaptan Dupont, 
“Güneş epeyce yükseldi, sanırım geçmişte ya-
şadıklarımızı bırakıp biraz da öğlen ve akşam 
yemeğinde ne yiyeceğimizi düşünmemiz ge-
rek,” dedi.
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“Doğru,” dedi Cazal, “yiyebileceğimiz hiç-
bir şey yok.” 

“O zaman, avlanalım,” dedi Yanik.
“Hadi şöyle bir dolanalım ortalığı,” diye ba-

ğırdı Jano, “bakalım kısmetimize ne gibi avlar 
çıkacak bugün.”

Motorun gürültüsüyle çevredeki av hayvan-
larını ürkütmemek için kürek çekerek ayrıldı-
lar kıyıdan. Kaptan Dupont’un kayığını Düzta-
ban’ın arkasına bağlamışlardı. Çevrelerini sa-
ran doğal güzelliklere bakarken, hepsi de ken-
dilerinden geçmişlerdi. 

Bir ara, timsahların yüzüp birbirleriyle di-
diştiği durgun bir gölcükte buldular kendileri-
ni.

“İsterseniz size timsah ızgarası yapabili-
rim,” dedi Cazal.

Tiksintiyle yüzlerini buruşturdu Jano ile 
Yanik. Cazal gülerek anlatmaya başladı:

“Öyle yüzünüzü buruşturmayın genç dost-
larım. İnsan iki gün aç kaldıktan sonra timsah 
ızgarası öyle lezzetli geliyor ki… Ben bunu ya-
şadım.”

“Anlatsana,” dedi Yanik.
“Kayığımla nehrin yukarısına doğru gidi-

yordum,” diye anlatmaya başladı Cazal. “Ama-
cım, su içmek için nehir kıyısına inen geyikler-
den birini avlayıp eve götürmekti. Nasılsa göz-
den kaçırmışım, akıntıya uyup gelen bir kütük 
kayığımın burnuna çarparak kocaman bir delik 
açtı. Sığınabileceğim en yakın kara parçası, 
nehrin ortasındaki küçük bir adaydı. Olanca 
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gücümle kürek çekerek o adacığa ulaştım. Yü-
zerek karşı kıyıya ulaşabilirdim; ama nehrin bu 
kesimi timsah kaynıyordu. Suya girer girmez 
beni parçalarlardı. Sığındığım adacıkta ise ka-
yığımı onarabileceğim hiçbir şey yoktu. İlk 
günü, birileri geçer de yardım isteyebilir miyim 
diye bekleyerek geçirdim. İkinci gün, açlıktan 
midem kazınmaya başlamıştı. Nehrin suyunu 
içerek susuzluğumu giderebiliyordum; ama aç-
lık dayanılmaz bir hale gelmişti. Adada ne bir 
kuş ne bir tavşan vardı. İkinci gece, ben kıyıya 
çektiğim kayığımın içinde büzülmüş uyumaya 
çalışırken hemen kayığın yanındaki kumsala 
iki timsah çıktı. Korkunç gürültüler çıkararak 
boğuşuyorlardı. Tüfeğimi alıp körlemesine ateş 
ettim. Biri vurulmuştu. Öteki kaçıp gitti.

Sabah kalktığımda, kocaman bir timsahın 
ölüsü yatıyordu kayığın hemen yanında.

Önce pek tiksindim; ama açlıktan mideme 
kramplar girmeye başlamıştı. Kuru çalı çırpı 
toplayıp bir ateş yaktım. Timsahın butlarından 
kestiğim etleri çöpe geçirip ateşte ızgara yap-
tım ve yedim. Sanırım yaşamım boyunca yedi-
ğim en lezzetli etlerdi onlar.”

“Açlıktan olmalı,” dedi Jano.
“Peki o adadan nasıl kurtuldunuz?” diye 

sordu Yanik.
“Timsahın derisiyle,” diye yanıtladı Cazal. 

“Karnım doyduktan sonra kafam daha iyi çalış-
maya başlamış olmalı. Kütüğün kayığımda aç-
mış olduğu deliği, timsahın derisiyle kapatabi-
leceğimi düşündüm. Hayvanın sırtındaki kalın 
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deriyi yüzdüm. Kayığı ters çevirip kütüğün aç-
tığı deliği bu deriyle kapladım. Karnından çı-
kardığım daha büyük bir deri parçasıyla bu ilk 
derinin üstünü örttüm. Sazları örerek yaptığım 
iple de bu derileri kayığın gövdesine sıkıca bağ-
ladım. Böylece, kayığın içine girmek için ba-
sınç yapan su, derileri sıkıştırarak sağlam bir tı-
kaç oluşturacaktı. Ben yalnızca adadan ayrılıp 
karşı kıyıya ulaşabilmeyi amaçlıyordum. Ama 
timsahın derileriyle yaptığım tıkacın gerçekten 
işe yaradığını görünce, kayığı akıntıya bıraktım 
ve sağ salim kasabamıza kadar ulaştım. 

Ama gerçekten de, o gün yediğim timsah 
eti  nin tadını hiç unutamadım.”

Cazal’ın öyküsü bittiğinde nehrin girinti 
yaptığı bir yere gelmişlerdi. Ağaçların tepesinde 
eti birbirinden lezzetli av kuşları uçuşuyordu. 
Düztaban’ı kıyıya yanaştırıp kıyıya indiler. Ken-
dilerini o gün için doyuracak kadar kuş avladık-
tan sonra da hemen oracığa kamp kurdular.

Ertesi gün erkenden Kaptan Dupont’un 
pampadaki1 evine doğru yola çıkmaya karar 
vermişlerdi. Birkaç gün sürecek olan bu yolcu-
luk için hazırlık yapmaya koyuldular. İlk iş ola-
rak kayıkları Düztaban’ı kıyıya çekip çevresini 
patlayıcı kabloyla çevirdiler. Bu sayede, onların 
yokluğunda kimse kayığa yaklaşıp bir zarar ve-
remeyecekti. Kaptan Dupont da küçük kayığı-
nı sazlıkların arasına iyice gizledi. Sonra da ak-
şamı geçirmek için hazırlıklarını yaptılar. Ye-

1 Güney Amerika’daki bozkırlara verilen ad. (BA)
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meklerini yiyip erkenden güven içinde yattılar. 
Medor’un bekçiliğinde, geceyi hiçbir olay olma-
dan geçirdiler.

Ertesi gün, ötekiler yol için hazırlık yapar-
ken, Jano ile Yanik çevrede küçük bir keşif ge-
zisi yapmaya karar verdiler. Yola öğleye doğru 
çıkacakları için epeyce zamanları vardı.

İki genç, önlerinde uzanan patikada yürür-
ken, farkında olmadan kamp yerinden epeyce 
uzaklaşmışlardı. Patika, Yukarı Parana Nehri’ne 
akan bir dereye getirdi onları. Derenin üzerin-
de iri bir ağaç gövdesi yüzüyordu. Cambazlık 
günlerini anımsayan Yanik, bir zıplayışta kütü-
ğün üzerine atladı.

“Hadi sen de gel Jano!” diye bağırdı.
Jano atlayıp atlamama konusunda bir an 

için bocaladığı sırada, ucu bir ağacın köküne 
çarpan kütük kıyıdan uzaklaşıp derenin ortası-
nı boylamıştı.

“Çıldırdın mı sen?” diye bağırdı Jano, “Şim-
di oradan nasıl döneceksin?”

Kütük hızla ilerliyordu. Böyle giderse kısa 
sürede nehre ulaşacaktı. Yardım isteseler, bu 
hem zahmetli bir iş olacaktı, hem de zaman ala-
caktı.

Kütük o sırada karşı kıyıya yaklaşmıştı. Ya-
nik bir an bile beklemeden kıyıya sıçradı. 

“Şimdi bu yana nasıl geçeceksin?” diye sor-
du Jano.

Yanik yanıt vermeye hazırlanıyordu ki, göz-
leri Jano’nun üstünde bir noktaya takılıp irileş-
ti.
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“Dikkat Jano!” diye bağırdı “Başını kaldır, 
soluna bak. “Bir jaguar!”

Yanik’in gösterdiği yere bakan Jano, bir ağa-
cın dalının ardına gizlenmiş, üstüne atlamaya 
hazırlanan jaguarı görür görmez tüfeğini omuz-
layıp ateş etti. Güneş gözüne girdiği için iyi ni-
şan alamamış, hayvanı ancak yaralayabilmişti.

Ağaçtan düşen jaguar, hızla ormanın içine 
daldı.

Hayvanın postu çok güzeldi doğrusu. O pos-
tu da koleksiyonuna katmak isteyen Jano, hay-
vanın peşine düşerek ormana daldı.

Bu sırada Yanik’in gözüne bir başka şey ta-
kıldı. Küçük bir yerli kayığı geliyordu. İçinde, 
başına kartal tüyleri bağlamış, dizlerinin ara-
sında tüfeği bulunan bir yerli vardı. Yerlinin 
çıplak göğsünde iç içe geçmiş iki kırmızı üçgen 
vardı.

Yanik’in aklına hemen Kaptan Dupont’un 
yöredeki yerliler hakkında anlattıkları geldi. 
Yerlilerin çoğu, daha uygar bir yaşam sürmeye 
başlamıştı yıllardır. Ama yirmi kadar kişiden 
oluşan bir kabile vardı ki bunlar çapulculuk, 
soygunculuk yaparak geçiniyor, kendilerinden 
olmayanları köle olarak çalıştırıyorlardı. Başla-
rında da adı Kartal Pençesi olan ve kendini yır-
tıcı kartallarla özdeş tutan bir yerli vardı. Kartal 
tüyleriyle süslendiğine göre bu adam o şef ol-
malıydı.

Kaptan Dupont bu yerlilerin son derece ce-
sur ve kendilerinden olmayanlara karşı çok acı-
masız olduklarını söylemişti.
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Bu arada yerli, az önce Jano’nun bulundu-
ğu yere yanaştırdı kayığını, kıyıya çekti. Tüfe-
ğini kaparak Jano’nun gittiği yöne doğru yürü-
meye başladı.

Başka çaresi olmadığını gören Yanik, arka-
daşının yardımına koşabilmek için bir an bile 
düşünmeden dereye atlayarak karşı kıyıya doğ-
ru hızla yüzmeye başladı. Az sonra, karşı kıyıya 
ulaşmış, sessizce yerliyi izlemeye başlamıştı.

Yüz metre kadar ilerledikleri sırada bir tü-
fek sesi duyuldu. Yerli de Yanik de aynı anda 
durdular. Yerli tüfeğini ateşlemediğine göre, 
Jano jaguarı bulup yeniden ateş etmiş olmalıy-
dı. Bu Yanik’i rahatlatmıştı. Tüfeğini kaldırıp 
ateşe hazır beklemeye başladı.

“Eğer bu adam tüfeğini kaldırıp Jano’yu 
vurmaya kalkışırsa, ben ondan önce davranaca-
ğım,” diye düşündü.

Bu sırada Jano’nun tüfeğinin sesi, Cazal ve 
ötekiler tarafından da duyulmuştu.

“Sanırım bizim genç patronlar tehlikeli bir 
durumla karşı karşıya kaldılar,” dedi Cazal. 
“Büyük bir tehlikeyle karşılaşsalar bile, yardım 
istemeden çözümlemeyi pek severler.”

“Siz işinize bakın,” dedi Dupont, “buraları 
pek iyi bilirim ben. Gider bir bakarım.” Sonra 
da, elinde tüfeği, silah sesinin geldiği yöne doğ-
ru koşarak gitti.

Birkaç dakika sonra gözüne çarpan ilk şey, 
can çekişen jaguar oldu. Jano hayvanın az öte-
sinde duruyordu. 

“Ava giden avlanır,” dedi gülümseyerek yaş-
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lı Kaptan’ı görünce. “Onun niyeti beni avlamak-
tı; ama ben onu avladım. Sanırım postunu yüz-
mem için bana yardıma geldiniz.”

Kaptan’ın geldiğini gören Yanik de rahatla-
mıştı. Herhalde Yukarı Parana’da efsanevi bir 
şöhreti olan Kaptan’ı gördükten sonra onlara 
saldırmayı göze alamazdı yerli şef.

Gerçekten de öyle olmuştu. Yerli, gizlendiği 
yerden sessizce kalkıp kayığının olduğu yere 
doğru yürümeye başlamıştı. Yanik’i görmeden 
üç adım ötesinden geçmişti.

Yerli uzaklaşır uzaklaşmaz Yanik gizlendiği 
yerden çıkıp iki dostunun yanına koştu.

Onun ıslak giysilerle geldiğini gören Kap-
tan Dupont gülmekten kendini alamadı.

“Hayrola bu ne hal?”
“Dereyi yüzerek geçtim.”
“Neden ki?”
Yanik bir parça utanarak yaptığı düşünce-

sizliği anlattı.
“Bereket versin ki güneş var. Çabuk kurur-

sun, hasta falan olmazsın,” dedi Kaptan güle-
rek.

Az sonra jaguarın derisini yüzüp kamp yeri-
ne geri döndüler. Merak içinde bekleyen arka-
daşlarına olanları anlattılar. Bu arada Yanik de 
gördüğü yerliden söz etti onlara. Kaptan’ın yüzü 
ciddileşiverdi bir anda.

“Bu gerçekten de Kartal Pençesi olmalı. 
Göğsünde ya da sırtında bir işaret var mıydı?”

“Göğsünde iç içe geçmiş iki kırmızı üçgen 
vardı. Özel bir anlamı mı var?”
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