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Frances Hodgson Burnett

1849 yılında İngiltere’nin Manchester 
kentinde dünyaya geldi. 1865 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı. 
Orada çeşitli Amerikan gazeteleri için 
yazmaya başladı. 1868-1922 yılları 
arasında birçok roman ve oyun yazdı. 
Eserleri arasında en bilineni Gizli 
Bahçe’dir.
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Geride Kimse Kalmadı

Mary Lennox, eniştesinin yanında kalması için 

Misselthwaite Malikanesi’ne gönderildiğinde herkes 

onun görüp görülebilecek en uyumsuz çocuk oldu-

ğunu söylemişti. Doğruydu da. Minicik bir yüzü, ince 

bir bedeni, seyrek ince telli saçları ve hırçın bir ifadesi 

vardı. Saçları sarıydı, yüzünün rengi de sarıydı; çünkü 

Hindistan’da doğmuştu ve her daim o ya da bu şekilde 

hastaydı. Babasının İngiliz hükümetine bağlı bir göre-

vi vardı ve o da her zaman meşgul, her zaman hastay-

dı. Annesiyse tek derdi partilere gidip zevk düşkünü 

insanlarla eğlenmek olan çok güzel bir kadındı. Aslın-

da küçük bir kız çocuğunu hiç istememiş, bu yüzden 

de Mary doğar doğmaz onu bir Ayah’ın yani Hintli bir 

dadının ellerine teslim etmişti. Eğer Sahibeyi mem-

nun etmek istiyorsa çocuğu mümkün olduğunca göz-

lerden uzak tutması gerektiğini de iyice belletmişti. 
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Böylece Mary hastalıklı, huysuz çirkin bir bebekken 

de hastalıklı, huysuz ve çirkin bir çocukken de gözler-

den kaçırılmıştı. Ailesine dair Ayah’ının ve diğer yerli 

hizmetkârların kara yüzleri dışında hatırladığı hiçbir 

şey yoktu. Onlar da Sahibe çocuğun ağlamasından 

rahatsız olmasın diye ona her zaman itaat ettikleri 

ve her istediğini yaptıkları için altı yaşına bastığında 

küçük bir domuzcuk kadar zalim ve bencil bir insana 

dönüşmüştü. Ona okuma yazma öğretmek için gelen 

genç İngiliz öğretmen ondan hiç mi hiç hoşlanmadığı 

için üç ay sonra işten ayrılmış, onun yerine gelen di-

ğer öğretmenler de hep bir öncekinden daha kısa bir 

süre içerisinde çekip gitmişti. Yani Mary kitap okuma-

yı kendi kendine öğrenmeye kalkmasaydı alfabeyi bile 

öğrenemeyecekti. 

Dokuz yaşına basmak üzere olduğu korkunç sı-

cak bir sabah büyük bir öfkeyle uyandı ve yatağının 

yanı başında duran hizmetkârın kendi Ayah’ı olmadı-

ğını görünce daha da öfkelendi. 

“Sen neden geldin?” dedi tuhaf görünümlü kadı-

na. “Burada durmana izin vermiyorum. Bana dadımı 

gönder.”

Kadın korkmuş görünüyordu ama yine de kekele-

yerek dadısının gelemeyeceğini söyledi. Mary hiddet-

le kadının üzerine atılarak onu dövüp tekmeleyince 

kadıncağızın korkusu daha da şiddetlendi ve dadısı-

nın Küçük Sahibenin yanına gelmesinin imkânsız ol-

duğunu tekrar etti. 
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O sabah havada esrarengiz bir şeyler vardı. Hiçbir 

şey her zamanki düzeniyle yapılmamıştı, bazı hizmet-

kârlar ortalıkta görünmüyordu. Mary’in gördükleri de 

korkudan kül rengi olmuş yüzleriyle sağa sola koştu-

ruyordu. Fakat kimse ona bir şey söylemedi ve dadısı 

da gelmedi. Bütün sabah yapayalnız kalmıştı, sonun-

da bahçeye çıktı ve taraçanın yanındaki ağacın altın-

da oynamaya başladı. Çiçek tarhı kazıyormuş gibi, 

küçük toprak tepeciklerinin içine kocaman kırmızı 

amber çiçekleri ekiyormuş gibi yaptı; bu arada öfke-

si iyiden iyiye artmıştı ve geri döndüğünde Saidie’ye 

edeceği hakaretleri mırıldandı kendi kendine. 

“Domuz! Domuz! Domuzların kızı!” dedi; çünkü 

bir yerliye domuz demek hakaretlerin en kötüsüydü. 

Dişlerini gıcırdatarak bu sözleri kendine durma-

dan söylüyordu ki annesinin yanında biriyle taraçaya 

geldiğini gördü. Sarışın bir adamdı ve orada durmuş 

tuhaf bir alçak bir ses tonuyla annesiyle konuşuyor-

du. Mary küçük bir oğlan çocuğuna benzeyen bu sa-

rışın adamı tanıyordu. Onun İngiltere’den yeni gelen 

çok genç bir subay olduğunu duymuştu. Mary gözle-

rini dikip adama baktı ama annesine daha uzun baktı. 

Annesini görme fırsatı bulduğunda bunu hep yapardı, 

çünkü Hanım Sahip –Mary genellikle ona anne demek 

yerine böyle hitap ediyordu– uzun boylu, incecik, hoş 

bir insandı ve çok şık giyinirdi. Saçları kıvrık ipek gi-

biydi, her şeye tepeden bakar gibi görünen küçücük 
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narin bir burnu ve gülücüklerle dolu kocaman gözleri 

vardı. Bütün giysileri uçuşurdu. Mary onun giysileri-

nin “dantellerle dolu” olduğunu söylerdi. Bu sabah 

her zamankinden daha dantelli gibilerdi ama gözleri 

gülmüyordu. Korku dolu kocaman gözlerini kaldırmış 

sarışın genç subayın yüzüne yalvarır gibi bakıyordu. 

“Durum o kadar kötü mü? Ah, gerçekten mi?” de-

diğini duydu Mary.

“Berbat,” diye cevap verdi genç adam titreyen se-

siyle. “Berbat, Bayan Lennox. İki hafta öncesinden 

tepelere çıkmalıydınız.”

Hanım Sahip ellerini ovuşturdu. 

“Ah, çıkmalıydım biliyorum!” diyerek sızlandı. “O 

aptal akşam yemeği partinize gitmek için kalmıştım. 

Ne kadar da budalayım!”

Tam o sırada hizmetkârların kaldığı taraftan öy-

lesine yüksek bir feryat kopup geldi ki kadın genç 

adamın koluna yapıştı ve Mary tepeden tırnağa tir tir 

titredi. Ağlama sesleri giderek yükseliyordu. 

“Ne oldu? Nedir bu ses?” dedi Bayan Lennox te-

laşla. 

“Biri öldü,” diye cevap verdi genç subay. “Hizmet-

kârlarınız arasında da baş gösterdiğini söylememiş-

tiniz.” 

“Bilmiyordum!” diyerek ağlamaya başladı Hanım 

Sahip. “Benimle gelin! Gelin buraya!” dedi ve dönüp 

eve doğru koşmaya başladı.
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İşte bundan sonra, bu sarsıcı olaylar gerçekleştik-

ten sonra o sabahki esrarengiz havanın nedeni niha-

yet Mary’ye açıklandı. Çok ölümcül bir kolera salgını 

baş göstermişti ve insanlar sinekler gibi ölüveriyordu. 

Dadısı gece vakti hastalanmıştı ve az önce öldüğün-

den hizmetkârlar kulübelerinde ağlaşıyorlardı. Daha 

gün bitmeden üç hizmetkâr daha öldü, diğerleri de 

korkudan kaçıp gitti. Her tarafta panik havası hâkim-

di ve bütün kulübelerde ölüm vardı.

İkinci günün karmaşası ve telaşı içinde Mary ço-

cuk odasına saklandı ve herkes onu unuttu. Kimse 

onu düşünmüyordu, kimse onu istemiyordu, hakkın-

da hiçbir şey bilmediği tuhaf şeyler oluyordu. Mary 

saatler boyunca bir ağlayıp bir uyuyordu. Sadece in-

sanların hastalandığını biliyor, esrarengiz ve ürkütücü 

sesler duyuyordu. Bir defasında gizlice yemek odasına 

girdiğinde orayı bomboş buldu; masanın üzerinde ya-

rım bırakılmış yemekler vardı ve sanki yemek yiyenler 

bir nedenle telaş içinde masadan kalkarken tabaklar-

la sandalyeleri aceleyle itmiş gibi görünüyordu. Mary 

biraz meyveyle bisküvi yedi ve çok susadığından he-

men hemen dolu olan bir bardak şarabı içiverdi. Epey 

tatlıydı ama Mary ne kadar sert bir içki olduğunu bil-

miyordu. Çok geçmeden şarabın etkisi ona yoğun bir 

uyuşukluk verince hemen odasına döndü ve kendini 

yine odaya kapattı. Kulübelerden gelen yakarışlardan 

ve koşuşturup duran ayak seslerinden korkmuştu. 
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Şarap öylesine uykusunu getirmişti ki gözlerini açık 

tutamadığı için yatağına uzandı ve uzun bir süre ken-

dini bilmeden uyudu.

Mary ağır uykuda olduğu saatlerde bir sürü şey 

oldu fakat ne feryatlar ne de kulübelerden içeri dışarı 

taşınan şeylerin sesi onu rahatsız ediyordu.

Uyanınca öylece yatıp duvarlara baktı. Ev son de-

rece sakindi. Daha önce hiç bu kadar sessiz olduğunu 

hatırlamıyordu. Ne insan sesi ne de ayak sesi duyu-

yordu; herkesin bu kolera illetinden kurtulup kurtul-

madığını, her şeyin yoluna girip girmediğini merak 

ediyordu. Ayrıca artık Ayah öldüğüne göre kendisine 

kimin bakacağını da merak ediyordu. Yeni bir Ayah 

gelirdi, belki de o yeni hikâyeler de bilirdi. Aslında 

Mary eskilerden sıkılmıştı. Dadısı öldüğü için ağla-

mıyordu. Sevecen bir çocuk değildi, kimseyi de faz-

la umursamazdı. Gürültü patırtı, koşuşturma sesleri 

ve kolera üzerine feryatlar onu korkutmuştu ve onun 

hayatta olup olmadığını kimsecikler merak etmedi-

ği için sinirlenmişti. Herkes fazlasıyla panik içinde 

olduğundan kimsenin sevilmeyen bu kız çocuğunu 

düşünecek hali yoktu. Koleraya yakalanan insanlar 

kendilerinden başka hiçbir şey düşünmüyordu. Fakat 

herkes iyileşince elbette ki biri onu hatırlayacak ve 

aramaya gelecekti. 

Fakat o yatağında yatıp evin giderek daha da ses-

sizleşmesini dinlerken kimsecikler gelmedi. Yerdeki 
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hasırın üzerinde bir şeyin hışırtısını duydu ve eğilip 

bakınca mücevher gibi gözleriyle onu seyrederek ka-

yan küçük bir yılan gördü. Mary korkmamıştı çünkü 

bu yılan onu incitmeyecek olan küçücük bir şeydi ve 

odadan çıkmak için acelesi var gibi görünüyordu. Mary 

onu seyrederken yılan kapının altından kayıp gitti. 

“Ne kadar tuhaf ve sessiz,” dedi. “Sanki ben ve şu 

yılandan başka kimse yok.”

Hemen ardından avluda, sonra da taraçada ayak 

sesleri duydu. Bunlar insan ayak sesleriydi, sonra 

kulübenin içine girdiler ve alçak sesle konuşmaya 

başladılar. Kimseyi onları karşılamaya ya da onlarla 

konuşmaya gitmedi. Kapıları açıp odalara bakıyor gi-

biydiler. 

“Ne perişanlık!” dediğini duydu bir sesin. “O gü-

zelim kadıncağız! Sanırım çocuk da var. Bir çocuk ol-

duğunu duydum ama kimse onu görmemiş.”

Birkaç dakika sonra kapıyı açtıklarında Mary ço-

cuk odasının tam ortasında ayakta duruyordu. Surat-

sız ve huysuz bir ufaklık gibi görünüyordu, ayrıca kaş-

larını da çatmıştı; çünkü artık çok acıkmıştı ve ken-

dini fazlasıyla ihmal edilmiş hissediyordu. İlk gelen 

adam bir defasında babasıyla konuşurken gördüğü iri 

yarı subaydı. Çok yorgun ve kederli görünüyordu ama 

Mary’yi görür görmez öyle şaşırdı ki neredeyse geri 

sıçradı.

“Barney!” diye bağırdı. “Burada bir çocuk var! Tek 

başına! Böyle bir yerde! Tanrım, bu da kim?”
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“Adım Mary Lennox,” dedi küçük kız, dimdik du-

rarak. Adam babasının kulübesine “böyle bir yer” de-

diği için onun çok kaba birisi olduğunu düşünmüştü. 

“Herkes koleraya yakalandığından ben uyumuşum, 

daha yeni uyandım. Neden kimse gelmiyor?”

“Kimsenin görmediği çocuk bu!” dedi adam arka-

daşlarına dönerek. “Belli ki unutulmuş!”

“Neden unutulmuşum?” dedi Mary, ayağını yere 

vurarak. “Neden kimse gelmiyor?”

İsmi Barney olan genç adam Mary’ye üzülerek 

baktı. Mary bir ara onun gözyaşlarını tutmak için 

gözlerini kırpıştırdığını gördüğünü sandı. 

“Zavallı küçük!” dedi. “Buraya gelecek kimse kal-

madı.”

Mary’nin geride ne bir anne ne baba kaldığını öğ-

renmesi biraz ani ve tuhaf olmuştu; ölmüşler, gecele-

yin götürülmüşlerdi ve ölmeyen birkaç hizmetkâr da 

mümkün olduğunca hızlı bir şekilde evi terk etmiş, 

kimse Küçük Sahibeyi hatırlamamıştı bile. İşte bu 

yüzden ortalık bu kadar sessizdi. Kulübede ondan ve 

hışırdayan küçük yılandan başka kimsenin olmadığı 

doğruydu. 
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Küçük Hanım 
Mary Pek de Aksi

Mary annesine uzaktan bakmayı çok severdi ve 

onun çok güzel olduğunu düşünürdü ama hakkında 

çok az şey bildiğinden öldükten sonra onu sevmesi 

ya da pek fazla özlemesi beklenemezdi. Hiç de özle-

medi, hatta sürekli kendini düşünen bir çocuk olduğu 

için her zaman olduğu gibi bütün ilgisini kendine yö-

neltmişti. Biraz daha büyümüş olsaydı kuşkusuz koca 

dünyada yapayalnız kaldığı için huzursuz olurdu ama 

daha çok küçük olduğundan ve her zaman ona baka-

cak birileri bulunduğundan bundan sonra da böyle 

olacağını düşünmüştü. Düşündüğü tek şey Ayah ile 

diğer yerli hizmetkârların yaptığı gibi onu kendi ha-

line bırakacak, ona karşı nazik olacak iyi insanların 

eline düşüp düşmeyeceğiydi.

İlk olarak götürüldüğü İngiliz rahibin evinde kal-

mayacağını biliyordu. Orada kalmak istememişti. İn-
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giliz rahip fakirdi ve neredeyse yaşları birbirine çok 

yakın olan beş çocuğu daha vardı. Çocuklar paçavra 

gibi giysiler giyiyor, sürekli tartışıp birbirlerinin elin-

den oyuncaklarını alıyorlardı. Mary onların dağınık 

kulübesinden nefret etmişti ve ilk iki gün içinde onla-

ra o kadar huysuz davranmıştı ki kimse onunla oyna-

madı. Daha ikinci günde çocuklar onu çılgına çeviren 

bir lakap takmışlardı ona. 

Bu isim ilk Basil’in aklına gelmişti. Basil arsız 

mavi gözlü, kalkık burunlu küçük bir oğlan çocuğuy-

du ve Mary ondan nefret ediyordu. Koleranın patlak 

verdiği gün olduğu gibi bir ağacın altında kendi ken-

dine oynuyordu. Hayali bahçesini yapmak için tüm-

sekler ve küçük tarhlar oluşturuyordu. Sonra yanına 

Basil geldi ve onu seyretmeye başladı. Yaptığı işle il-

gilendiği çok açıktı ve bir öneride bulundu.

“Neden buraya biraz taş yığıp kayalık bir bahçe 

yapmıyorsun?” dedi. “Tam şuraya, ortasına,” diyerek 

işaret etmek için eğildi.

“Git başımdan!” diye bağırdı Mary. “Erkekleri is-

temiyorum. Defol!”

Basil bir an için sinirlenir gibi oldu ama sonra 

dalga geçmeye başladı. Kız kardeşleriyle de hep dal-

ga geçerdi. Mary’nin etrafında döne döne dans etti, 

suratını şekilden şekle sokup kahkahalarla şarkı söy-

ledi. 
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Küçükhanım Mary, pek de aksi,

Bu bahçen nasıl büyür?

Gelincikler, çan çiçekleri,

Kadife çiçekler, nasıl aynı yerde olur?

Diğer çocuklar duyup da kahkahalara boğula-

na kadar bu şarkıyı söyledi; Mary sinirlendikçe on-

lar “Küçükhanım Mary Pek de Aksi” yi söylediler ve 

o günden sonra Mary onlarla kaldığı sürece kendi 

aralarında konuşurken, hatta yüzüne karşı da ondan 

“Küçükhanım Mary Pek de Aksi” diye söz ettiler. 

“Evine gönderileceksin,” dedi Basil ona, “bu haf-

tanın sonunda. Biz de buna çok seviniyoruz.”

“Ben de çok seviniyorum,” diye karşılık verdi 

Mary. “Ev nerede ki?”

“Şuna bakın evinin neresi olduğunu bile bilmi-

yor!” dedi Basil, yedi yaşında bir ağabey olmanın 

küstahlığıyla. “Elbette İngiltere. Büyükannemiz orada 

yaşıyor, kız kardeşimiz Mabel de geçen sene onun ya-

nına gönderildi. Sen büyükannenin yanına gitmiyor-

sun. Senin yok çünkü. Sen eniştene gidiyorsun. Adı 

da Bay Archibald Craven.”

“Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum,” diye 

karşı çıktı Mary.

“Bilmediğini biliyorum,” diye karşılık verdi Ba-

sil. “Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki. Kızlar bilmez za-

ten. Annemle babamın onun hakkında konuştukları-
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nı duydum. Taşrada kocaman, eski ve ıssız bir evde 

yaşıyormuş, kimse onun yanına yaklaşmazmış. Öyle 

aksi bir adammış ki kimseyi yanına yaklaştırmazmış, 

o izin verse bile kimse gelmezmiş. Kambur ve kor-

kunç biriymiş.”

“Sana inanmıyorum,” dedi Mary; sonra arkasını 

döndü, parmaklarıyla kulaklarını tıkadı çünkü daha 

fazla dinlemek istemiyordu. 

Fakat daha sonra bu konu üzerinde epeyce düşün-

dü; Bayan Crawford o gece ona, birkaç gün içerisin-

de gemiye İngiltere’ye, Misselthwaite Malikanesi’nde 

yaşayan eniştesinin yanına gönderileceğini söyleyin-

ce kızcağız yüzünde dopdonuk bir ifadeyle öylesine 

ilgisiz kalmıştı ki hakkında ne düşüneceklerini bile-

mediler. Ona şefkatli davranmaya çalıştılar ama o Ba-

yan Crawford onu öpmeye kalkışınca kafasını çevirdi 

ve Bay Crawford omzuna elini koyduğunda hiç tepki 

göstermeden kaskatı durdu. 

“Ne kadar huysuz bir kızcağız,” dedi Bayan Craw-

ford daha sonra acıyarak. “Annesi de çok güzel bir 

kadındı. Çok da iyi huyluydu ama Mary bir çocuktan 

beklenecek en sevimsiz davranışları sergiliyor. Bizim 

çocuklar ona “Küçükhanım Mary Pek de Aksi” diyor-

lar. Tabii bu bizim çocukların yaramazlığı ama onları 

da anlamak lazım.”

“Belki de annesi o güzel yüzünü ve güzel huyla-

rını kızının odasına daha çok taşısaydı Mary de gü-
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zel davranışlar kazanabilirdi. O zavallı güzel kadının 

ölmesi ve birçok insanın onun bir çocuğu olduğunu 

bile bilmemesi ne kadar da üzücü.”

“Annesinin ona hiç bakmadığını düşünüyorum,” 

diyerek içini çekti Bayan Crawford. “Ayah’ı ölünce o 

zavallı küçüğü düşünecek kimsecikler kalmamış. Ka-

çan ve onu o terk edilmiş kulübede yapayalnız bıra-

kan hizmetkârları bir düşünsene. Albay McGrew kapı-

yı açıp onu odanın ortasında ayakta dikilirken bulun-

ca az kalsın küçük dilini yutacakmış.”

Mary çocuklarını yatılı okula bırakmaya götüren 

bir subay eşinin gözetimi altında İngiltere’ye uzun bir 

yolculuk yaptı. Kendi kızı ve oğluyla o kadar meşgul-

dü ki Mary’yi Bay Archibald Craven’ın onu karşılamak 

için Londra’ya gönderdiği kadına teslim edince çok 

rahatladı. Kadın, Misselthwaite Malikânesi’nin kâh-

yasıydı ve adı da Bayan Medlock’tu. Kırmızı yanak-

ları, simsiyah gözleriyle iri yarı bir kadındı. Üzerinde 

mosmor bir elbise ve kehribar rengi püsküllerle süs-

lü siyah ipek bir manto vardı, başına da mor kadife 

çiçeklerle süslü bir bone takmıştı. Çiçekler bonenin 

üzerinden dışarı taşıyor kadın her hareket ettiğinde 

titriyordu. Mary aslında ondan hiç hoşlanmamıştı 

ama zaten insanlardan nadiren hoşlanırdı, bunda şa-

şılacak bir şey yoktu. Bayan Medlock’un da onu pek 

umursamadığı gayet açıktı. 

“Eyvah! Bu ne biçim şey böyle!” dedi. “Annesinin 
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çok güzel bir kadın olduğunu duymuştuk. Annesin-

den buna pek geçmemiş galiba, değil mi bayan?”

“Belki büyüdükçe düzelir,” dedi subayın eşi, yu-

muşak bir tavırla. “Bu kadar soluk yüzlü olmasa ve 

biraz da iyi huylu olsa aslında yüz hatları gayet düz-

gün. Çocuklar zamanla çok değişir.”

“Epeyce değişmesi gerekecek,” dedi Bayan Med-

lock. “Fakat bana sorarsanız Misselthwaite’te çocuk-

ların gelişmesini sağlayacak hiçbir şey yok gibi!” 

Mary’nin dinlemediğini sanıyorlardı çünkü onlar-

dan biraz uzakta gittikleri otelin penceresinden dışa-

rı bakıyordu. Geçen otobüsleri, taksileri ve insanları 

seyrediyordu ama kulakları gayet iyi duyuyordu ve 

eniştesiyle onun yaşadığı yeri çok merak ediyordu. 

Nasıl bir yerdi acaba, eniştesi nasıl bir insandı? Kam-

bur ne demekti? Hiç kambur görmemişti. Belki de on-

lardan Hindistan’da yoktu. 

Son zamanlarda başka insanların evlerinde ya-

şadığı ve yanında Ayah olmadığı için kendini yalnız 

hissetmeye ve onun için yeni olan birtakım garip dü-

şüncelere kafa yormaya başlamıştı. Annesi ve baba-

sı hayattayken bile neden hiç kimseye ait olmadığını 

merak etmeye başlamıştı. Diğer çocuklar annelerine 

ve babalarına aitmiş gibi görünüyorlardı ama o şim-

diye kadar hiç kimsenin küçük kızı olmamıştı. Hiz-

metkârları, yiyecekleri ve giysileri vardı ama kimse 

ona özen göstermiyordu. Bütün bunların huysuz bir 
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çocuk olmasından kaynaklandığını bilmiyordu; aslın-

da zaten o zamanlar geçimsiz bir çocuk olduğunu da 

bilmiyordu. Başka insanların huysuz olduğunu düşü-

nürdü sık sık ama kendisinin öyle olabileceği hiç ak-

lına gelmemişti. 

Bayan Medlock’un baştan aşağı boyalı suratı, ba-

şındaki o bonesiyle hayatında gördüğü en geçimsiz 

insan olduğunu düşünmüştü. Ertesi gün Yorkshire’a 

gitmek için yola çıktıklarında istasyondan tren kom-

partımanına kadar burnu havada ve ondan mümkün 

olduğu kadar uzakta yürümüştü çünkü ona aitmiş 

gibi görünmek istemiyordu. İnsanların onun o ka-

dının küçük kızı olduğunu düşünmelerine çok sinir 

olabilirdi. 

Fakat Bayan Medlock ondan ve onun düşüncele-

rinden pek rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. Ço-

cukların şımarıklığına yüz verecek türden bir kadın 

değildi. En azından kendisine sorulduğunda böyle 

söylerdi. Kızkardeşi Maria’nın kızı evlenirken bile 

Londra’ya gitmek istememişti ama Missesthwaite 

Malikânesi’ndeki kâhyalık işi gayet rahattı, iyi para 

kazanıyordu ve bu işi kaybetmemenin tek yolu Bay 

Archibald Craven’ın ondan istediği şeyi yapmaktı. 

Soru sormaya bile cesaret edememişti. 

“Yüzbaşı Lennox ve karısı koleradan öldü,” de-

mişti Bay Craven o soğuk ve net tavrıyla. “Yüzbaşı 

Lennox benim karımın erkek kardeşiydi, ben de kız-
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