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“Beni gördüğüne şaşırdın mı?” Bastonunu kremator-
yumun halısına dayayan Nicholas Pratt, artık işe yara-
mayan ama bu saatten sonra da değiştiremeyeceği bir 
alışkanlık olarak, biraz amaçsız bir meydan okuyuşla ba-
kan gözlerini Patrick’e dikti. “Cenaze törenlerinden çık-
maz oldum. Bu yaşta kaçınılmaz tabii. Evde oturup 
ölüm ilanlarını yazan gençlerin cahilce yanlışlarına ho-
murdanmak veya nesli tükenen akranların günlük kota-
sını saymanın tekdüze zevkine teslim olmak faydasız. 
Olmaz! İnsan “hayatın hakkını vermeli”: al sana bir okul 
iğnelemesi. İyi bir savaş verdiğini söylüyorlar, ama bir de 
bana sor! – Hayatının eserini daha iyi anlamamızı sağla-
yan türden şeyler yani. Bu arada, etkileyici olmadığını 
söylemiyorum. Şu son günler sesini giderek yükselten 
bir orkestra etkisi uyandırıyor. Ve tabii bolca da korku. 
Hastane yatağımdan kilise sıralarına, sonra da yine has-
tane yatağıma olan günlük turlarımı usul usul yaparken 
iki haftada bir kayalara vuran petrol tankerlerini ve ka-
natları birbirine yapışmış olarak sahillerde şaşkın sarı 
gözlerini kırpıştırarak ölen kuş sürülerini hatırlıyorum.”

Nicholas içeriye bir göz attı. Bir başkasına tarif ede-
cekmiş gibi, “Katılım zayıf,” dedi. “Bunlar annenin dindar 
arkadaşları mı? Olağanüstü. Şu takım elbisenin rengi ne 

1
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dersin? Patlıcan mı? Aubergine à la crème d’oursin1 mi? 
Ben de Huntsman’a gidip kendime bir tane hazırlatma-
lıyım. Ne demek, patlıcanım yok? Eleanor Melrose’un 
cenazesinde herkes giyiniyordu. Derhal bir kilometrelik 
bir top sipariş edin!

Teyzen yakında gelir sanırım. Patlıcanların arasında 
en azından tanıdık bir sima olur. Onu geçen hafta New 
York’ta görmüştüm ve annenle ilgili üzücü haberi ilk ben 
haber verdiğim için mutlu olduğumu söylemeliyim. Ka-
dın gözyaşlarına boğuldu ve perhiz haplarının ikinci por-
siyonunu yutmak için bir croque monsieur2 ısmarladı. Ona 
üzüldüm ve Bland’lardan onu yemeğe davet etmelerini 
istedim. Freddie Bland’ı bilir misin? Hayattaki en ufak 
tefek milyarder. Anne babası bildiğin cüceydi. General 
Tom Thumb ve karısı gibi. Salona büyük bir tantanayla 
gelir, sonra da konsollu masanın altında kaybolurlardı. Fa-
kat Baby Bland, bazı insanların bunaklığın alacakaranlı-
ğında yaptığı gibi, artık ciddi olmayı seçti. Başka gülünç 
konu kalmamış gibi, kübizm hakkında kitap yazmaya ka-
rar verdi. Ama bence bu da kusursuz bir eş olduğunu gös-
teriyor. Doğum günü geldiğinde Freddie’nin ne hallere 
girdiğini biliyordu; şimdi yeni merakı sağ olsun, kocasının 
onu havalara uçurmak için tek yapması gereken müzaye-
de evine Picasso denen o baş sahtekârın yaptığı, suratı 
kavun dilimine benzeyen mide bulandırıcı bir kadın tab-
losunu paketletmek. Baby bana ne dedi, biliyor musun? 
Hem de kahvaltıda, neredeyse tamamen savunmasız ol-
duğum sırada.” Nicholas yapmacık bir ses takındı.

“‘Braque’ın son dönemlerindeki o enfes kuşlar aslın-
da gökyüzünün mazereti.’

1.(Fr.)Denizkestanesikremalıpatlıcan.(Ç.N.)
2.İçinekaşar,jambonvebazendebeşamelsoskonanyumurtalıekmektostu.
(Ç.N.)
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Kahvemin daha ilk yudumunda az daha boğularak, 
‘Pek isabetli yapmış,’ dedim, ‘gökyüzü diye bir çim biç-
me makinesi veya bir çift takunya çizmekten çok daha 
iyi. Demek ki malzemesine tümüyle hâkimmiş.’

Beni anlıyorsun, değil mi? Böyle bir akıbete uğra-
mamak için zekâmın son kırıntısına kadar direneceğim, 
ama tabii Herr Doktor Alzheimer ipleri eline almaz ve 
sarık kafalıların baştan beri bizden medeni olduklarını 
göstermek için bana İslam sanatı hakkında bir kitap veya 
Shakespeare’in çok gizli bir Katolik olan annesiyle ilgili 
ne az şey bildiğimiz hakkında kalın bir inceleme yazdırt-
mazsa. Beni anlıyorsun.

Her neyse, Nancy Teyze’nin Bland’lardaki hali kor-
karım bir fiyaskoydu. Bu kadar sosyal, ama aynı zaman-
da arkadaşsız olmak herhalde hiç kolay değil. Zavallı. 
Ama beni etkileyen neydi, biliyor musun? Yani Nancy’ 
nin matemmiş gibi göstermeye cüret ettiği o enerjik 
kendine acıma halinden ayrı olarak, o iki kadının, annen-
le teyzenin beni etkileyen yanı, onların tamamen Ame-
rikalı olmaları; daha doğrusu –hayatım zaman kipleri 
arasında sendeleyerek geçiyor– olmalarıydı. Babalarının 
İskoçya’yla bağı, kabul edelim, fazlasıyla akışkandı ve 
büyükannen def ettikten sonra kimse onun yüzünü doğ-
ru dürüst görmedi. Savaşı Nassau’daki yarım akıllı Wind-
sor’larla geçirdi, savaştan sonra Monte Carlo’daydı ve en 
sonunda da gemisi White Kulübü’nün barında battı. Ha-
yatlarının her günü öğle yemeğinden yatma saatine ka-
dar körkütük sarhoş olanlar kabilesinin açık ara farkla en 
sevimli üyesi, ama bir baba olarak herhalde sinir bozu-
cuydu. O düzeyde bir sarhoşluğun boğulan birine tutun-
maya çalışmaktan farkı yok. İçkinin onu yirmi dakikalı-
ğına kaptırdığı garip duygu patlamaları, baba olma çaba-
larımda bana daima ilham vermiş olan kesintisiz özveri 
akışının yerini tutamaz. Gerçi o çabalarımın tartışmalı 
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olduğunu kabul ediyorum. Senin de mutlaka bildiğin 
üzere, Amanda on beş yıldır benimle konuşmuyor. Hep 
o psikanalisti yüzünden; pek de parlak olmayan küçük 
kafasını onu o kadar seven babası hakkında Freud’cu fi-
kirlerle dolduruyor.”

Nicholas’ın tumturaklı bir üslupla başlayan söylevi 
gitgide telaşlı bir fısıltıya dönmüş, mavi damarlı elleri 
dik durmaya çalışmanın gayretiyle boğumlarından beya-
za kesmişti. “Neyse canım, törenden sonra biraz daha 
sohbet ederiz. Seni böyle iyi gördüğüme çok sevindim. 
Başın sağ olsun da diyeceğim, ama ‘ölünce kurtulmak’ 
diye bir şey varsa eğer annen herhalde bunun en iyi ör
ne ğidir. Şu yaşlılığımda Florence Nightingale gibi bir şe
ye dönmüş olsam da, öyle bir enkazın karşısında o Lam
balı Kadın1 bile kaçmak zorunda kalırdı. Beni azizler 
lis tesine aceleyle eklemek isteyenler üstünde bir fren 
etkisi yapacağını biliyorum, ama hain dedikoduların ve 
bir kadeh şampanyanın tadını hâlâ çıkarabilen insanları 
görmeyi tercih ederim.”

Nicholas gidecek gibi yaptıktan sonra tekrar döndü. 
“Para kısmı için sinirini bozmamaya çalış. İşin o tarafını 
yüzlerine gözlerine bulaştıran birkaç arkadaşım sonunda 
devlet hastanelerinin koğuşlarında öldüler ve sana söyle-
mem gerek, orada çoğunluğu yabancı olan personelin 
insanlığı beni çok etkilemişti. Zaten elindeyse harcamak, 
değilse de sinirlenmek dışında parayla yapabileceğin ne 
var? İmkânları o kadar sınırlı bir meta için insanlar güze-
lim duygularını heba ediyorlar. Yani galiba asıl söylemek 
istediğim şey, para kısmına sinirlen; onunla yapabileceğin 

1.KırımSavaşısırasındagönüllüolarakçalıştığıaskerîhastaneninkoşullarını
veişleyişinideğiştirerekbualandareformyapan,herakşamelindelambasıyla
yaralıaskerleridolaşarakonlarla ilgilenen İngilizhemşireFlorenceNightin-
gale’inlakabı.(Ç.N.)
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birkaç işten birini yap: sinirini biraz boşalt. İyi niyetliler 
bazen çok fazla bam telim olduğundan yakınırlar, ama 
içimdeki ‘bam’ı çıkarıp telleri titretmem için onlara ihti-
yacım var. Hem senin ailen de bu konuda hiç fena değil. 
Kaç oldu şimdi? Altı kuşaktır tüm aile fertleri –sadece 
en büyük erkek çocuk da değil– esas olarak aylak. Vitrin 
türünden bir işleri olabilir, özellikle herkesin bir işyeri-
nin olduğu Amerika’da; ama o da öğle yemeğinden önce 
yarım saatliğine ayakkabılarını masaya yaslayıp sallan-
mak için, yoksa ihtiyaçları olduğundan değil. Kendi tec-
rübeme dayanarak söyleyemesem de, bu kadar uzun 
süre rekabetten uzak kaldıktan sonra mücadeleye dön-
mek senin ve çocukların için heyecan verici olmalı. Za-
manımı şehirle taşra, yurtiçiyle yurtdışı, karılarla met-
resler arasında bölmeseydim kim bilir benim hayatım 
nasıl olurdu? Ben zamanımı böldüm, şimdi zaman beni 
bölüyor;1 öyle miydi? Annenin etrafına doldurduğu şu 
din fanatiklerine gidip yakından bakayım.”

Nicholas sessiz bir hayranlık dışında bir karşılık bek-
lemediğini belli etmekten çekinmeden ağır ağır uzaklaştı.

Eleanor’un kof şamanlık hayallerinin hastalık ve 
ölümle nasıl darmadağın olduğuna dönüp bakınca Nic
ho las’ın “din fanatikleri” Patrick’e safdil asker kaçakları 
gibi geldi. Hayatının sonunda Eleanor, bir elinde sadece 
bir “erk hayvanı” öbüründe de çıngırak, kendini tanıma-
nın hızlandırılmış, amansız kursuna katılmak zorunda 
kalmıştı. Ve kendini egzersizlerin en zoruyla baş başa 
bulmuştu: konuşmak yok, hareket etmek yok, ilaç almak 
yok, yolculuk yapmak yok, harcama yapmak yok, yemek 
yemek biraz; düşüncelerinin sessiz tefekkürüyle baş ba

1.Shakespeare’in II. Richardoyununda(V.Perde,5.Sahne)geçencümlenin
Türkçebirebirkarşılığışöyle:“Benzamanıharcadım,şimdizamanbeniharcı-
yor.”(Ç.N.)
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şa. Tabii buna tefekkür denirse. Belki de aç avcılar gibi 
düşünceleri onu tefekkür ediyordu.

“Onu mu düşünüyordun?” diye sordu İrlanda ak-
sanlı yumuşak bir ses. Annette şifalı elini Patrick’in kolu-
na dayamış, başını anlayışla bir yana yatırmıştı.

Patrick, “Hayat biz dikkatimizi neye veriyorsak 
onun tarihinden ibaret diye düşünüyordum,” dedi. “Ge-
risi ambalaj.”

“Bu biraz fazla kuru oldu sanki,” dedi Annette. “Maya 
Angelou hayatımızın anlamının başka insanlar üstünde 
bıraktığımız etki olduğunu, onları iyi hissettirip hissettir-
mediğimiz olduğunu söyler. Eleanor insanları her zaman 
iyi hissettirirdi, bu onun dünyaya verdiği armağanlardan 
biriydi.” Sonra Patrick’in kolunu ani bir heyecanla sıkarak, 
“Ha,” diye ekledi, “bu bağlantıyı az önce içeri girerken 
kurdum: Mortlake Krematoryumu’na Eleanor’la vedalaş-
mak için geldik ve tahmin et, son gördüğümde ona hangi 
kitabı okumaya başlamıştım? Hayatta bilemezsin. The 
Lady of the Lake1. Kral Arthur dönemine ait, pek de iyi 
olmayan bir polisiye hikâye. Ama adı her şeyi açıklamıyor 
mu? Gölün hanımı: Mortlake.2 Eleanor’un suyla olan ba-
ğını ve Arthur efsanelerine olan sevgisini düşününce...”

Annette’in kendi sözlerinin avutucu gücüne besle-
diği güven Patrick’i sersemletmişti. Ruhunu gasp etme-
ye çalışan umutsuzluğa sinirlendi. Annesinin bu iflah 
olmaz budalalarla yaşamayı tercih ettiğini düşündükçe 
deli oluyordu. Karşısındaki kadın bilgiyi nasıl kararlılıkla 
görmezden gelebiliyordu?

“Bir krematoryumla kötü bir romanın niçin uzaktan 
uzağa benzer isimler taşıdığını kim bilebilir?” dedi Pat-

1.GölünHanımı.(Y.N.)
2. Lakesözcüğüİngilizcede“göl”anlamınagelir.(Ç.N.)
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rick. “Sağlıklı aklın bu kadar dışına çıkabilmek sahiden 
hayal kırıcı. Ama sana bu tür bağlantılara çok açık birini 
göstereyim: şuradaki bastonlu adamı görüyor musun? 
Ona anlat. Böyle şeylere bayılır o. Adı Nick.” Patrick, Nic
holas’ın bu kısaltmadan nefret ettiğini belli belirsiz hatır-
lar gibiydi.

Baştan savılmasını neşeyle kabullenen Annette, “Se-
amus sana selam söyledi,” dedi.

Abartılı saygı gösterisini yaparken kendini kaybet-
memeye çalışan Patrick, “Teşekkür ederim,” diyerek ba-
şıyla reverans yaptı.

Ne yapıyordu böyle? Tüm bunlar geçmişte kalmamış 
mıydı? Seamus ve annesinin vakfına karşı yürüttüğü savaş 
sona ermişti. Ve bunun getirdiği bütünlük duygusunu ha-
yatı boyunca beklemişti. Kendisinin kırk beş yılda ancak 
gelebildiği kıskanılası noktaya hayatlarının ilk günü başla-
yan bu dünyanın Oliver Twist’leri için her şey yolunda 
olabilirdi olmasına, ama David ile Eleanor Melrose tara-
fından değil de Bumble ile Fagin1 tarafından yetiştirilmiş 
olmanın görece lüksü, insanın kişiliğini illa ki zaafa uğra-
tıyordu işte. Bir bekâr odasında tek başına yaşayan, Priory 
Hastanesi’nin Depresyon Servisi’ndeki İntihar Gözlem 
Odası’nı en son bir yıl önce ziyaret eden Patrick’i bugün-
kü Patrick yapan, ölümcül potansiyel taşıyan etkilere sa-
bırla tahammül etmesiydi. Deliryum tremens’e2 tutul-
mak, uyuşturucu bağımlılığıyla geçen bir asi gençlikten 
sonra alkolün perişan edici bayağılığına boyun eğmek ne 
kadar da genetikti. Fakat bir avukat olarak bugün kendini 

1.CharlesDickens’ın1838’deyayımlananromanıOliverTwist’tegeçenikikişi;
Mr.Bumbleçalımlıvegaddaryetimhanemüdürü,Fagindebirsuççetesinin
başıdır.(Ç.N.)
2.Alkolbağımlılarında,alkolünbırakılmasısonrasındagelişebilensıkıntıhissi,
terleme,halüsinasyon,hafızabozukluğu,kuruntu,el,dilvegözlerdetitreme
hali.(Ç.N.)
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yasadışı yollardan öldürmeye isteksizdi. Alkolün etkisini 
nesillerin damarlarında uğulduyormuş gibi derinden his-
sediyordu. Beş yaşında, Monte Carlo’nun kumarhane 
bahçelerindeki kırmızıbeyaz çiçek yataklarıyla palmiye 
ağaçlarının arasından eşek üstünde geçerken, yeşil bir 
bankta güneş ışığıyla mıhlanmış gibi oturan dedesinin üs-
tündeki kusursuz kesimli takım elbisenin inci grisi panto-
lonunda bir lekenin ağır ağır yayıldığını hâlâ hatırlıyordu.

Sigortası olmadığı için hastane masraflarını cebinden 
ödemek zorunda kalmış, otuz günlük iyileşme kumarında 
tüm kaynaklarını tüketmişti. Ve psikiyatrik bir bakış açı-
sından onulmaz derecede muaf olarak Becky adında yir-
mi yaşındaki bir hastaya o bir ay içinde tutuluvermişti. 
Narin beyaz kollarından zikzaklarla yukarı çıkan kanlı bir 
kafes işine benzer jilet kesikleriyle Botticelli’nin Ve-
nüs’ünden daha da güzel görünüyordu Becky. Patrick onu 
Depresyon Servisi’nde ilk kez gördüğünde, hüsran ve 
boşluk duygularının barut fıçısına kızın göz kamaştırıcı 
mutsuzluğundan alevli bir ok saplanmıştı.

“Ben kendine zarar veren dirençli depresiflerdenim,” 
diye anlatmıştı kız ona. “Bana sekiz ayrı hap veriyorlar.”

Patrick beğeniyle, “Demek sekiz,” diye onaylamıştı. 
Kendisi üçe düşmüştü: gündüz aldığı antidepresan, gece 
aldığı antidepresan ve deliryum tremens ile baş etmek 
için günde otuz iki defa aldığı Oxazepam diye bir sakin-
leştirici.

O kadar sakinleştiricinin etkisi altındayken düşüne-
bildiği ölçüde Becky’yi düşünüyordu. Ertesi gün kendini 
gıcırdayan yatağından güçlükle kaldırıp kızı tekrar gör-
me umuduyla yorgun argın Depresyon Destek Grubu’na 
gitti. Kız orada değildi, ama Patrick eşofmanlı depresifler 
halkasından kaçamadı da. “Sporumuzu bizim yerimize 
kıyafetlerimiz yapsın,” diye iç geçirerek en yakındaki 
sandalyeye çöktü.
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Gary adında bir Amerikalı, “Size bir senaryo vere-
yim: iş için Almanya’ya gittiğinizi düşünün ve uzun za-
mandır haber almadığınız bir arkadaşınızın arayıp Ame
rika’dan sizi ziyarete geldiğini...” sözleriyle paylaşımı 
başlattı. Korkunç bir sömürü ve nankörlük öyküsünden 
sonra Gary, arkadaşına ne söylemesi gerektiğini gruba 
sordu.

Hınçla dolu sert bir adam olan Terry, “Onu hayatın-
dan çıkar,” dedi, “sanki arkadaş değil, düşman.”

“Pekâlâ,” diyen Gary bu ânın tadını çıkardıktan son-
ra devam etti. “Şimdi düşünün ki, sözünü ettiğim bu ‘ar-
kadaş’, annem; buna ne dersiniz? Bu niye farklı olsun?”

Bütün grup bir afalladı. Sonra pazar günü annesi uğ-
radığından ve onu dışarı çıkarıp yeni bir pantolon aldığın-
dan beri ‘tam anlamıyla havalarda’ uçtuğunu söyleyen bir 
adam, Gary’ye annesini asla bırakmamasını salık verdi. 
Fakat ırmağa doğru geri dönüşü olmaması gereken uzun 
bir yürüyüşe çıktıktan sonra, eh, nasıl dese, sırılsıklam 
dön düğünü söyleyen Jill adında bir kadın, her şeyini sev-
diği Dr. Pagazzi’ye bunun annesi hakkında bir şeylerle il-
gisi olduğunu, doktorun da ona, “Oraya kesinlikle girme-
yeceğiz,” dediğini anlattı. Jill, Gary’ye, kendisi gibi onun 
da annesiyle tüm bağlarını kesmesi gerektiğini söyledi. 
Toplantının aklı başında İskoçyalı yönlendiricisi, benmer-
kezci tavsiye yağmuruyla geçen oturumun sonunda gru-
ba siper olmaya çalıştı.

“Vaktiyle birisi bana annelerimizin nasıl bu kadar 
hünerle damarımıza basabildiklerini sormuş, ben de ce-
vap olarak, ‘Çünkü o damarı oraya en başta onlar koyu-
yorlar,’ demiştim,” dedi.

Herkes başıyla mahzun mahzun onayladı ve Patrick, 
yenilenen bir çaresizlikle, bağımlılık, şartlanma ve sitem
kârlığın sultasından sıyrılmış olarak özgür yaşamanın 
neye benzeyeceğini kendine bir kez daha sordu.
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Depresyon Grubu’nun ardından, kamburu çıkmış 
bir halde gizlice sigara içen Becky’yi çamaşırhanenin ile-
risinde yalınayak merdivenden inerken fark etti. Peşin-
den gitti ve onu, dev gözbebekleri bir gözyaşı havuzun-
da yüzer bir halde, iki büklüm basamaklarda buldu. “Bu-
radan nefret ediyorum. Davranışlarım bozuk diye beni 
buradan atacaklar. Oysa ben sadece bu kadar bunalımda 
olduğum için yataktan çıkmıyorum. Nereye giderim bil-
miyorum; ailemin yanına dönmeyi göze alamam.”

Kız kurtarılmak için feryat ediyordu resmen. Patrick 
onu da bekâr odasına götürseydi ya? Hayatta olup da 
intihara ondan daha eğilimli birkaç kişiden biriydi kız. 
Priory firarileri olarak biri kendini biçer, öbürü kasıntı-
larla kıvranırken yatakta birlikte ölebilirlerdi. Neden 
onu götürmesin, işini kıza bitirtmesindi? Sargı yapılacak 
ne güzel mavi damarları, öpülecek ne güzel beyaz du-
dakları vardı. Hayır hayır hayır hayır hayır. Patrick bunu 
yapamayacak kadar iyi hissediyordu kendini; ya da en 
azından, yapamayacak kadar yaşlı.

Bugünlerde Becky’yi ancak güçlükle hatırlayabili-
yordu. Saplantılarının utanç dalgalarıyla üstünden geçip 
gidişini izliyordu sık sık ve hiçbir şey yapmadan onların 
yitişini. Yetimlik, Patrick eğer bunun sunduğu fırsattan 
suçluluğa kapılmayacak cesareti bulabilirse, yeni özgür-
lük duygusunun yükselmeye devam edebileceği bir sı-
cak hava akımı gibi iş görebilirdi.

Çöpçatanlığının sonucunu görme merakıyla Nicho-
las ve Annette’in yanına doğru süzüldü.

Nicholas, Annette’e, “Mezar veya fırının başında du-
rup şu sözleri tekrar et,” diye öğüt veriyordu. “‘Elveda, 
ihtiyar. İkimizden biri daha önce ölmeye mahkûmdu ve 
ne mutlu bana ki, sen önce davrandın!’ Benim ruhsal 
pratiğim bu; aynısını sen de benimseyip o şenlikli ‘mane-
vi avadanlığına’ koyabilirsin.”
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Patrick’in yaklaştığını gören Annette, “Arkadaşın tam 
anlamıyla paha biçilmez biri,” dedi. “Bir de sevgi dolu bir 
evrende yaşadığımızı anlasa. Üstelik o evren seni de sevi-
yor, Nick.” Elini, Nicholas’ı temin edercesine, onun irki-
len omzuna koydu.

Nicholas, “Bibescu’nun lafını daha önce de aktar-
dım, ama tekrar edeyim,” diye terslendi. “‘Görmüş geçir-
miş biri için evren bir banliyödür.’”

“Her şeye bir cevabın var, değil mi? Sen şaka yapa 
yapa cennete de gidersin. Aziz Petrus nükteli adamları 
sever.”

Annette’in yorumu şaşırtıcı derecede hoşuna giden 
Nicholas, “Gerçekten mi?” dedi. “Sosyal işlerden sorum-
lu o beceriksiz hakkında duyduğum en iyi şey bu. Mut-
lak Varlık, bir alay rahibe, yoksul ve yarı haşlanmış mis-
yonerle çevrili olarak sonsuzluğu geçirmeye ve onların 
güzelim konserlerinin manevi avadanlık takırtısı ve çar-
mıha gerilmeleri hakkında böbürlenen mümin bağırtıla-
rıyla bozulmasına razı olacak değil ya! Cennet Kapı-
sı’ndaki danışmaya nihayet sağduyulu bir emrin ulaşma-
sı ne büyük rahatlık: ‘Allah aşkına, bana sohbet edebile-
cek birini gönderin!’”

Annette mizahi bir sitemle Nicholas’a baktı.
Nicholas, Patrick’e doğru bir baş işareti yaptı. “Ah, 

akla ziyan teyzeni gördüğüme bu kadar sevineceğimi hiç 
sanmazdım.” Bastonunu kaldırıp Nancy’ye doğru salladı. 
Kadın kapı aralığında kendi ihtişamından bitkin düşmüş 
bir halde, kalkık kaşları bu gerilime daha fazla dayana-
mayacakmış gibi dikiliyordu.

“İmdat!” diye seslendi Nicholas’a. “Bu garabetler 
kim böyle?”

Nancy’ye kolunu uzatan Nicholas, “Fanatikler, tari-
katçılar, büyücü hekimler, müstakbel teröristler, dindar 
çatlakların her türlüsü,” diye açıkladı. “Göz teması kur
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