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Tavan Arasında Keşif

Bir zamanlar herkesin Bay Suspus dediği Bay 

Taschenbier’in oğlu Martin, sınıfın en güçlü çocukları 

arasında sayılmazdı, boyu da epeyce kısaydı. Beden 

eğitimi öğretmeni Bay Knortz’un yaptığı boy sırası-

na göre çoğu kez sondan dördüncü olurdu. En kısa 

boylular sıralamasında ikinciliği elinde tutan Roland 

Steffenhagen’in okula gelmediği günler, Martin son-

dan üçüncülüğe düşüyordu; annesi oğlu için okul 

yönetimine izin dilekçesi yazmaktan pek hoşlandığı 

için Roland’ın sık sık okula gelmediğini de belirtmek 

gerek.

Beden eğitimi dersine girmek istemediği zaman 

(ki canı çok seyrek isterdi) Roland’ın, kahvaltıda iki 

kez öksürüp, hafif kısılmış sesle, “Anne, sanırım biraz 

üşütmüşüm,” demesi yetiyordu.

“Yine mi? Ah, yazık sana! Öyleyse bugün beden 
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dersine kesinlikle girmemelisin. Kendini yorman iyi 

olmaz. Hemen bir izin dilekçesi yazayım,” derdi an-

nesi bilgisayarın başına otururken. 

“Oğlum Roland Steffenhagen... yüzünden ne ya-

zık ki dersinize katılamayacaktır. Bugün beden eğiti-

mi dersinden affını rica ediyorum. Saygılarımla.”

“Yüzünden” sözcüğünün önünde her defasında 

başka bir gerekçe yazılı olurdu. Örneğin “boğaz san-

cısı, boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, boğaz kızarıklığı” 

veya “yutkunma zorluğu.”

Sınıftakiler annesi nedeniyle Roland’a imrenirler-

di. O da annesiyle gurur duyuyordu ama Bay Knortz’a 

durmadan izin dilekçesi yazmasından ziyade gerekçe 

olarak sunduğu hastalıkları hiç tekrarlamadığı için. 

Bayan Steffenhagen, son yılda yazdığı on sekiz di-

lekçede hep farklı gerekçeler ileri sürmüştü. Büyük 

tatilden hemen sonra dört yeni gerekçe daha buldu: 

“Öksürük, bronşit, öksürük nöbeti” ve “kronik ses 

kısıklığı.”

Martin için bu, boy sırasında sondan dördüncü 

olmasına rağmen, yeni öğretim yılında, dört kez son-

dan üçüncü sıraya düşmesi demekti. 

Derslerdeki başarısına gelince orta halliydi. Hatta 

Almanca dersinde biraz daha iyiydi diyebiliriz. Bir kez 

kompozisyondan pekiyi aldığı bile vardı. Ancak bu 

istisna olarak kaldı. 

Ancak Martin, çekingenlikte sınıf birinciliğini hiç 
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kimseye bırakmıyordu; hep açık ara öndeydi.

Hatta bir keresinde evde babasına, “Ne yapabili-

rim, baba?” diye yakındı, “Hiç cesaretim yok…”

“Ne demek istiyorsun?” diye sordu babası. “Tam 

olarak neye cesaret edemiyorsun?”

“Aslında hiçbir şeye. Evet, hiçbir şeye,” yanıtını 

verdi Martin.

“Ama bu doğru değil,” dedi babası. “Daha geçen-

lerde açık yüzme havuzuna bir metre yükseklikten 

balıklama daldın. Ben on yaşındayken bunu kesinlik-

le başaramazdım. Kesinlikle korkardım.”

“Jens Uhlmann üç metreden atlıyor. O da daha 

on yaşında!”

Üç metreden mi atlıyor?” Martin’in babası hay-

ranlıkla başını salladı. “Tebrikler! Ben üç metreden bir 

kez atlayabildim. Hem de yaşımı başımı aldıktan son-

ra. Ayrıca atlamak zorunda kaldığımı söyleyebilirim.”

“Seni kim zorladı?” diye sordu Martin.

Babası biraz utanmış gibiydi. 

“Bir dilekti diyebiliriz,” diye sürdürdü sözlerini. 

“Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum…”

“Dilek mi?” diye sordu çocuk. “Bu bende kesin-

likle işe yaramaz. Şimdiye kadar Jens gibi cesur ola-

bilmeyi öyle çok diledim ki. Yine de başaramadım.”

“Bir kere sen Jens Uhlmann değil, Martin Tasc-

henbier’sin,” dedi babası.”Her insan farklıdır. Bunu 

kabul etmelisin.”
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Fakat Martin babasının yaşama ilişkin bilge söz-

lerini kabul etmek istemediği için sorunu annesine 

de açtı.

“Aslında ben, Jens Uhlmann gibi olmak istemi-

yorum,” diye başladı konuşmaya. “İstediğim sadece 

sınıftaki diğer çocuklar gibi olabilmek. Örneğin Ro-

land Steffenhagen’ı alalım. Onun boyu benden daha 

kısa olmasına rağmen çok daha cesur. Yan sınıftaki 

kızlarla bile konuşuyor, öylesine konuşuyor işte.“

“Sen de yan sınıftaki kızlarla konuşmak ister 

miydin?” diye sordu annesi.

“Hepsiyle değil, içlerinden biriyle konuşmak is-

terdim, evet,” yanıtını verdi Martin

“Peki, kimmiş bakalım o biri? Ben tanıyor mu-

yum?” 

“Ben daha adını bile bilmezken sen nereden tanı-

yacaksın? Sadece kahverengi saçları olduğunu, onları 

kırmızı bir kurdeleyle bağladığını biliyorum, bir de 

Schubert Caddesi 12’de oturduğunu ve bir köpeği 

olduğunu.”

Annesi hiç istifini bozmadan sordu: 

“Köpeği olduğunu nereden biliyorsun, onları bir-

likte mi gördün?”

“Yok. Bahçe kapısında, ‘Dikkat! Köpek var!’ gibi 

bir uyarı yazısı okudum. Herhalde köpek, kimsenin 

bahçeye girmeye cesaret edemeyeceği türdendir. En 

azından ben kesinlikle cesaret edemem. Ama Jens 
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Uhlmann büyük ihtimalle hemen içeri girer, üstelik 

köpeğe de bir güzel kükrerdi.” 

Martin yine asıl konuya gelmişti. “Buna karşı ne 

yapabilirim?” diye sordu.

“Köpeğe karşı mı, yoksa diğer çocuklardan biraz 

daha temkinli olmana karşı mı?” diye sordu annesi.

“Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun,” dedi 

Martin. “Bu kadar ürkek, çekingen değil, daha cesur 

olmak istiyorum.”

“Ne yazık ki bu istediğin bugünden yarına ger-

çekleşecek bir şey değil. Yavaş yavaş olacak, göre-

ceksin.” 

Martin’in saçlarını okşadı. 

“Aslında ansızın gözü pek bir kendini beğenmiş 

olmana üzülürdüm, çünkü o tiplerden hiç hoşlanmı-

yorum. Ben baban gibi yumuşak, çekingen insanları 

tercih ederim.”

“Ben etmem!” diye kestirip attı Martin.

Odasına girip yatağına uzandı. Gözlerini tavana 

dikip korkunç hüzünlü düşüncelere dalacaktı ki ba-

bası girdi içeriye, Martin’in masasına oturup sırıtarak 

konuşmaya başladı: 

“Bizim korkak Martin’e kötü haberler var! Yakın-

da evimizde tehlikeli yırtıcı hayvanlar cirit atacak: 

Tavşanlar, papağanlar ve hamster, hatta belki beyaz 

fareler bile olabilir!”

Martin, “Anton amcalar mı geliyor?” diye bağıra-
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rak yataktan atladı. 

“Doğru tahmin ettin. Anton amcan biraz önce te-

lefon etti. Yarın öğleden sonra hayvanlarıyla birlikte 

ziyaretimize gelecekmiş, elbette ailesiyle birlikte.” 

Martin’in, “Anton amca” dediği Bay Mon, Mar-

tin’in gerçek amcası değil, babasının eski bir arkada-

şıydı. Karısı Annemarie teyze ise Bay Taschenbier’in 

evlenmeden önceki ev sahibesiydi. (O zamanlar ka-

dına ‘Bayan Dırdır’ derlerdi.) Monların Helga adında 

Martin’den iki yaş küçük bir kızları vardı.

“Monlar geliyor öyle mi?” diye sordu Martin, 

“Peki Helga da gelecek mi?” 

“Elbette. Yoksa Helga’nın evde kalıp hayvanlara 

bakacağını mı sandın?” dedi babası. “Anton’u ta-

nıyorsam eğer zaten hayvanların çoğunu yanında 

getirir.”

O sırada Martin’in annesi başını kapıdan uzattı. 

“Duyduğum doğru mu? Monlar mı geliyor? An-

ton, hayvanlarını da getirecek mi yine?”

“Evet. Ben de şimdi Martin’e bu haberi veriyor-

dum.” 

“Hiç olmazsa kar tavşanlarını getirmese. Son gel-

diklerinde en sevdiğim koltuğu kemirdiler, içi dışına 

çıktı koltuğun.”

Annesi, yatağın üzerinde oturan Martin’in yanına 

ilişti.

“Annemarie mutlaka engel olur, o da hoşlanmı-
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yor tavşanlardan,” dedi kadın. “Bana kalsa o yaşlı 

papağanı bıraksın evde. Neydi adı?”

“Bay Kuş,” diye yanıtladı Martin. “Papağanı geti-

rebilir bence, tavşanları da, asıl Helga’yı evde bırak-

malılar.”

“Bana bak, Martin!” dedi babası. “Helga hak-

kında neler söylüyorsun? Onun iyi bir kız olduğunu 

söylerdin hep.”

“Evet, iyi bir kız,” dedi Martin. “Ama daha çok 

küçük. Ayrıca sürekli marzipan domuzcuk yiyor. Oysa 

ben bademezmesi sevmem! Saklambaçtan başka bir 

oyun oynamak da istemiyor.”

“Sen başka bir oyun öner öyleyse,” dedi babası.

“Hangi oyunu önereyim?”

“Örneğin papazkaçtı.”

“Bebek oyununu mu? Saklambaç oynarım daha 

iyi.” 

Pazar günü, Monlar geldi, yanlarında üç tavşan, 

bir altın hamster, bir akvaryum balığı, iki küçük hint-

domuzu ve bir uysal sincap vardı. Martin öğleden 

sonra uzun süre gerçekten de Helga ile evde ve tavan 

arasında saklambaç oynadı.

Bu arada tavan arasında tuhaf bir şey bulmuştu. 

Babası bu konuyla ilgili konuşmaya hevesli olmadığı 

için Martin, Roland Steffenhagen’a danışma kararı 

aldı.

Hafta sonu tatiline sevinse de Roland’la konuşa-
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bilmek için pazartesiyi iple çekiyordu.

Roland ve Martin sadece beden eğitimi dersinde 

sıranın en arkasında birlikte değildi, sınıfta da yan 

yanalardı, o nedenle de iyi arkadaş olmuşlardı.

İlk başlarda, Jens Uhlmann’a hayranlık duyma ve 

Leander Plattner’den hoşlanmamaları dışında pek bir 

ortak yanları yoktu.

Leander Plattner (sınıfta lakabı “Düztaban”dı) 

hemen arkalarında oturuyor ve iki küçük çocuğu 

dürtüklemek, yumruklamak, saçlarını çekmek ya da 

Roland’ın kitabını çöp tenekesine saklamak veya tam 

oturacakken Martin’in sandalyesini altından çekmek 

için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu.

Leander Plattner sınıfın en uzunlarındandı; o 

nedenle de beden eğitiminde sıranın en önünde du-

rurdu. Kocaman kafalı hantal bir çocuktu, biraz öne 

doğru eğik yürür ve uzun kollarını, sanki ellerinin 

ağırlığından kolları aşağı çekilmiş gibi öylece hareket 

ettirmeden sallandırırdı.

Aslında görüntüsü ona acı veriyordu. Biri, “Hey 

Düztaban!” diye bağırdığında, yüzüne zar zor bir 

gülümseme oturtur, kayıtsızca el sallamaya çalışır, 

sanki bazı filmlerinde “Düztaban” lakabıyla anılan 

irikıyım İtalyan oyuncu Bud Spencer’miş gibi davra-

nırdı. Böyle zamanlarda yumruğunu birkaç kez hava-

ya sallayıp bağırırdı, “Hey, Amigos! Düztaban geliyor! 
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Sol kroşemden sakının!” Veya pazılarını göstermek 

için elini yumruk yapar, “Amigos, Düztaban’ın kas-

larını mı görmek istiyorsunuz? Yaklaşın! Bir dolara 

elleyebilirsiniz,” derdi.

Fakat kendini hiç de iyi hissetmediği hemen fark 

ediliyordu. Çocuklar, “Kaslarını mı? Hepsi yağ, kas 

nerede? Görmek için büyüteç gerekir!” diyerek dalga 

geçmeye, kızlar da gülüşmeye başlayınca bazen göz-

lerinin dolduğunu kimse görmesin diye arkasını dö-

ner hızla sınıftan çıkardı. Döndüğünde ise öfkesini sı-

nıftaki daha güçsüz çocuklara yöneltirdi;  çocukların 

ona “Düztaban” deyip demedikleri, büyük çocukların 

alaylarına gülüp gülmedikleri hiç önemli olmazdı.

Evet, neden bazı çocukların kendilerinden daha 

küçük ve güçsüz olanlara bu kadar iğrenç ve kötü 

davrandığı anlaşılabilir. Fakat daha küçük ve güçsüz 

çocukların acı çektiği, kendilerine böyle davranan-

lara fena öfke duyduğu da açıktır. Kısaca söyleyecek 

olursak Martin ve Roland, Leander Plattner’e katla-

namıyordu.

Martin’in, okul çıkışı Roland’a tavan arasında 

bulduğu şeyden söz edememesinin sorumlusu da 

Leander’di.

Dönüş yolunda yine arkalarındaydı; ittiriyor, Mar-

tin’in ayağına basıyor veya Roland’ın ayağına çelme 

takmaya çalışıyordu. Çocuklar, “Yapma! Bizi rahat 

bırak!” diye bağırıyor ama söz geçiremiyordu. 



P
au

l M
aar   M

A
R

T
IN

 İLE S
A

M
S

16

Sonuçta Leander’e duydukları öfke, korkuya ağır 

basmış ve ikisi birden Leander’in üzerine yürümüş-

lerdi. Fakat ikisini de yana iten Leander, caddeyi 

koşarak geçmiş karşı kaldırımdan bağırmaya baş-

lamıştı: “Cesaretiniz varsa buraya gelin bacaksızlar. 

Hadi gelsenize!”

”Dikkat et, oraya gelirsek sana gününü gösteri-

riz!” diye seslendi Roland.

Leander güldü, yumruğunu havada birkaç kez 

sallarken, “Hadi gelin öyleyse, hadi gelin, sizi dört 

gözle bekliyorum!” 

Roland’ın yanıtı, “Sıkıysa sen gel. Neler olacağını 

görürsün!” oldu.

Leander öylece duruyordu. Sonra elini megafon 

gibi ağzına yaklaştırıp sağa sola dönerek bağırmaya 

başladı: 

“Telefon etmem için otuz kuruş verebilecek kim-

se var mı? Şu iki bücür için ambulans çağırmak isti-

yorum. Tatü-tata, tatü-tataaa!”

Martin ve Roland bunu yanıtsız bırakamazlardı, 

onlar da durup karşı kaldırıma doğru şarkı söylemeye 

başladılar:

“Dümdüz Düztaban görmek isteyen,

Leander’in yürüyüşüne bakar,

Şap, şap, şap, şapa lap

Şap, şap, şap, şapa lap

Sonunda Düztaban çamura batar!”
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Şarkı Leander’i çok öfkelendirmişti, öyle kızgın 

bir suratla caddeyi geçmek için yerinden fırladı ki 

çocuklar çareyi kaçmakta buldular. Var güçleriyle ko-

şarken Martin, “Öğleden sonra gelirim, tamam mı?” 

diye bağırdı, Roland da bağırarak yanıt verdi, “Her 

zamanki gibi saat üçte, tamam mı?” Sonra Leander’e 

yakalanmamak için hızla kaçtılar. 

Martin, saat tam üçte arkadaşının evindeydi. 

Kapıyı Roland açtı, su idaresinde çalışan annesi, her 

zamanki gibi evde yoktu. 

“İçeri gel,” dedi Roland. “Zil çalınca Komutan 

Keen’i uçan bir platformun üstüne bıraktım, böylece 

ona hiçbir robot saldıramaz.” 

Zil çaldığında Roland bilgisayarın başında oyun 

oynuyordu. Her zaman oyuna Martin de katılır,  güzel 

tavsiyelerde bulunur, zor sorunlarla karşılaştıkların-

da her zaman bir çözüm bulurdu. İkisi de sadece zıp-

lamalı, koşmalı, ateş etmeli oyunlardan değil, çeşitli 

kombinasyonlar yapmanın, bağlantıları ortaya çıkar-

manın ve doğru hikâyeyi bulmanın gerekli olduğu 

oyunları seviyordu.

Örneğin Martin, Keen’in kendisini buz topuyla 

duvarın arkasına fırlatması gerektiğini söylemişti. 

Bunun müthiş bir fikir olduğu ortaya çıktı. Keen giz-

lenmiş levelin üzerine inmiş ve binden fazla puan 

toplamıştı. 

Ama Martin’in canı bugün oyun oynamak istemi-
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yor, Roland’la konuşmak için can atıyordu. Roland’ın 

yanına oturmuş, arkadaşının oyun figürünü kristal 

sarayın içinde tehlikeli yollardan, tehlikeli mantarlar 

ve uçarcasına hareket eden robotların arasından ge-

çirmesini sessizce izliyordu. Oyun oynarken oynaya-

nı rahatsız etmemek gerekiyordu elbette.

Roland, kahramanını sağ salim çıkışa getirip 

skoru kaydettikten sonra Martin, “Sana bir şey anlat-

mam gerekiyor,” dedi. 

“Eee, anlat o zaman,” yanıtını verdi Roland, gö-

zünü bilgisayar ekranından ayırmadan.

“Dün bizim tavan arasında bir dalgıç giysisi bul-

dum, eski dolapların birinde, en arkaya tıkıştırılmıştı.” 

“Dalgıç giysisi mi? Komutan Keen’inki gibi mi? 

Keen, dalgıç giysisine en yukarıda şeffaf sarayın so-

nunda ulaşıyordu, hatırladın mı?”

“Evet, evet,” dedi Martin. “Bırak da anlatayım. 

Tavan arasında dalgıç giysisi sana da tuhaf gelmiyor 

mu?”

“Niye ki?” diye sordu Roland. “Eğer Keen’in dal-

gıç giysisi olmasaydı adaya yüzemezdi. Ve adalardan 

birinde…”

Martin araya girdi: 

“Şu Keen’i bırak artık! Ben bizim tavan arasında 

bulduğum dalgıç giysisinden söz ediyorum.”

“Bunun neresi tuhaf? Belli ki babana ait. Babam 

yaşıyor olsaydı belki onun da dalgıç giysisi olurdu.”
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“Babamın olamaz çünkü çok küçük; ancak bir 

çocuk giyebilir. Örneğin bana olabilir.”

“Belki de babanın çocukluğundan kalmıştır.”

“Hayır, olamaz,” diye itiraz etti Martin. “Birinci-

si, babamın çocukken dalmadığından eminim çünkü 

sportif biri değil. Ayrıca ona sordum.”

“Sordun mu? Öyleyse her şeyi biliyorsundur. So-

run ne?” diye sordu Roland.

“Hiçbir şey bilmiyorum. Sorun da bu zaten. Se-

ninle bunun için konuşmak istedim. Babama tavan 

arasında dalgıç giysisi bulduğumu anlatınca çok 

tuhaf davrandı. Kime ait olduğunu söylemekten ka-

çındı.” 

“Belki o da bilmiyordur,” dedi Roland.

“Hayır, biliyor. Anton amcayla konuşurken duy-

dum. Anton amca, ‘Martin’e dalgıç giysisinin kime ait 

olduğunu neden anlatmıyorsun?’ diye sordu, babam 

da, ‘Daha sonra, Martin biraz daha büyüyünce anla-

tacağım. Şimdi anlayıp anlamayacağını bilmiyorum,’ 

yanıtını verdi. Çok tuhaf değil mi?”

“Kesinlikle. Çok tuhaf,” dedi Roland, PAUSE tu-

şuna basıp sandalyesini Martin’e döndürürken. “Bil-

gisayar oyunu gibi heyecanlı! Hadi biraz akıl yürüte-

lim, acaba ne anlama geliyor bütün bunlar? Belli ki 

eskiden sizin evde bu dalgıç giysisini giyen bir çocuk 

vardı. Ama kimse bu çocuk hakkında konuşmak iste-

miyor. Neden? Sanırım buldum: Seninkilerin senden 
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önce bir çocukları vardı.”

“Peki, şimdi nerede o çocuk?” diye sordu Martin.

“Üç olasılık var, ama üçü de hüzünlü. Seninki-

lerin konuşmak istememelerine şaşırmamak gerek. 

O çocuk ya evden kaçtı ya kaçırıldı veya öldü. Bütün 

bunlar sen doğmadan olmuş olmalı, yoksa senin de 

haberin olurdu. Nasıl, iyi akıl yürüttüm değil mi?”

“Hımm,” dedi Martin. “Demek o çocuk benim 

erkek veya kız kardeşim. Bana neden bundan hiç söz 

etmediler?”

Roland akıl yürütmeye devam etti. 

“Eğer hayatta olsaydı günün birinde eve dönme 

olasılığını düşünüp senin için büyük sürpriz olmasın 

diye sana anlatırlardı. Bu durumda bence çocuk ke-

sinlikle öldü.  Senin üzülmeni istemedikleri için de 

anlatmak istemiyorlar.”

“Üzülmek mi?” diye sordu Martin. “Ben o çocuğu 

hiç tanımadım ki.”

“O zaman kendileri çok üzüldükleri için konuş-

mak istemiyorlar,” dedi Roland. “Evet, kesinlikle böy-

ledir. Annem de babam hakkında konuşmak istemez. 

İşte çözüm bu.”

“Öyle mi diyorsun?” diye sordu Martin.

“Kesinlikle,” yanıtını verdi Roland. “Ayrıca bunu 

ortaya çıkarmanın çok emin bir yolu var.” Tam ona 

göre bir ortamdı; son derece heyecanlı yeni bilgisayar 

oyunu gibi.
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“Mezarlığa gidip mezar taşlarına bakacağız. So-

yadınız aynı olmalı. Mezar taşlarında soyadınızı gö-

rürsek meseleyi çözdük demektir.”

“Bilemiyorum,” Martin ikircikliydi. “Birincisi, 

mezarlığa gitmeyi pek sevmem…”

“Nasıl yani?” diye sordu Roland. “COSMO 1. 

Bölüm’de mezarlıkla ilgili levele özellikle gitmiştin. 

Hem de geceydi, ayrıca şimşekler çakıyor, fırtına esi-

yordu!”

“İkincisi, mezarlık oldukça büyük. Bütün mezar 

taşlarını okumamız çok uzun sürer,” dedi Martin. 

“Başarırız. Sen sol leveli yani mezarlığın sol bö-

lümünü alırsın, ben sağ tarafa bakarım. Şimdi gide-

lim mi?”

“Sen bilirsin,” dedi Martin kararsızlık içinde aya-

ğa kalkarken. Roland bilgisayarı kapattı. “Önce mut-

fağa gidip içecek bir şeyler getireyim. Sonra çıkarız.”

Geri geldiğinde Martin’in bilgisayarı açtığını gör-

dü. Ekranda liderin arkasında tek sıra yürüyen lem-

mingler vardı.

“Ne oldu?” diye sordu Roland. “Mezarlığa yalnız 

mı gideceğim?”

“Bir yere gitmemiz gerekmiyor. Sen mutfaktay-

ken ben de akıl yürüttüm,” diye başladı söze Martin, 

bu arada Lemmingleri yerdeki bir delikten geçirerek 

bir sonraki levele koşturuyordu. “Ölmüş kardeş tezi 

doğru olamaz.”
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“Neden?” diye sordu Roland daha önce Martin’in 

oturduğu sandalyeye otururken.

PAUSE tuşuna basan Martin. “Hesapla bakalım,” 

dedi. “Ben on yaşındayım, bulduğum dalgıç giysisi 

de ancak on yaşında bir çocuğa olabilir. Yani ‘kar-

deşim’in de bu giysiyi giydiğinde on yaşında olması 

gerekirdi. Yani şimdi en az yirmi yaşında olmalı. İşte 

bu olanaksız.”

“Neden olmasın?” diye sordu Roland. “Böyle şey-

ler oluyor. Annemin de kendisinden yirmi yaş büyük 

kardeşi vardı. Gerçi on yıl geçti aradan, şimdi otuzu-

na gelmiştir.”

“Anlamıyor musun: Annem otuzunu ancak bir-

kaç yıl geçmiş, yirmi yaşında bir oğlu olabilir mi? 

Ayrıca babam annemle on iki yıl önce bir asansörde 

tanışmış, bana kendisi anlatmıştı. Kardeş hikâyesinin 

üstünü çizebiliriz.”

“Haklısın,” dedi Roland. “Matematikte benden 

iyisin. Peki, o zaman dalgıç giysisi kime ait?”

“En ufak bir fikrim yok, belki de bunu hiç öğre-

nemeyeceğiz.”

“Hayır, bu doğru değil,” dedi Roland, böylece 

gözü bilgisayarda da olsa söylenenleri duyduğunu 

gösteriyordu. “Baban Anton amcana, ‘Martin biraz 

daha büyüyünce söylerim,’ demiş. Demek ki birkaç 

yıl daha bekleyeceksin, sonra her şeyi öğrenirsin.”

Ama Martin’in bu kadar beklemesi gerekmedi. 
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Yaklaşık üç ay sonra, tam olarak söyleyecek olursak 

Noel tatilinden sonraki haftaya kadar beklemesi yetti, 

artık dalgıç giysisinin kime ait olduğunu biliyordu.
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