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1.
Çocuk bir elma aldı. Bir ağaçtan.  Her koşulda 
meyve bir elmayı andırıyordu. İştahla, kocaman 
bir ısırık aldı ve hatur hutur çiğnedi. Meyvenin 
suyu, ağzının kenarından akıp göğsüne damladı.  
Yaşlı bir bekçi, ağaçların arasından koşarak ona 
yaklaştı. Ormandan gelinceye kadar nefes nefese 
kalmıştı. Çocuk elinde elmayla adamın yanına 
gelmesini bekledi. Sonra meyveyi adama uzat-
tı. Bakıştılar. Çocuğun bakışları canlı ve afacan, 
adamınkiler ciddi ve temkinliydi.

“Bilgi ağacını duydun mu hiç?” diye sordu 
bekçi.

“Merak etme. Her şey yolunda,” diye yanıt-
ladı çocuk.

Yaşlı adam dişlerini elmaya geçirmeden önce 
gülümsedi. Ve sonra başı havaya uçtu.

Ari gözlerini kapattı. Gözüne güneş vuru-
yordu. Çimle kaplı yer, devasa bir hayvanın sı-
cak kürkü gibiydi. Kamptakiler günlük rutinle-
riyle meşgul görünüyorlardı.  Henüz ayılmamış 
olan Ari, ayrıntıları sürprizli Noel takviminin 
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her gün tek tek açılan kutucukları gibi zihnine 
kaydediyordu.

Min-Jun, Svetlana’ya bostanda yetişen ilk ha-
vucu gösteriyordu. Kepler62’de her şey hızla ol-
gunlaşıyordu, çünkü Dünya’ya kıyasla daha çok 
ışık vardı. Ari ileride, tam karşısındaki yamaçta 

ışıldayan iki güneş panelinin arasında parlayan 
anormal bir şekil gördü. Büyük ihtimalle bu, 
koruyucu kostümüyle Olivia’ydı. Ari kaşlarını 
çattı. İçini bir huzursuzluk kapladı. Küçük kar-
deşi Joni’nin hayatını kurtaran, öte yandan bel-
ki de en başta onun hastalanmasına sebep olan 
bu genç kadın hakkında ne düşüneceğini bilmi-
yordu. Marie, Joni’nin hastalanmasına onun se-
bep olduğu konusunda ısrarcıydı.



Marie’ye gelince... Noel takviminde ona denk 
gelen kutu boştu. Biraz garip davranmaya başla-
mıştı. Sürekli tek başına zaman geçiriyordu. Bir-
den ortadan kayboluyor, döndüğünde yüzünde 
suçlu bir ifade oluyordu. Ari onunla arasına me-
safe koymuştu. Ne düşüneceğini ve kime güve-
neceğini artık bilmiyordu.



Neyse ki kardeşi neredeyse tamamen iyileş-
mişti. Olivia hâlâ sağlık durumunu takip ediyor, 
tahliller yapıp, not alıyordu. Joni henüz solgun 
ve güçsüzdü, ama o zaten oldum olası böyleydi. 
Kuyruğunun minik bir parçası kırılmış porse-
len bir kedi. Tam o sırada, kaldıkları modülden 
dışarıya Joni’yle Lisa çıktı. Kollarını heyecanlı 
heyecanlı sallayarak kıza bir şeyler anlatan kar-
deşini görünce, Ari ister istemez gülümsedi. Fı-
sıldayıcıların ölümü Joni’yi derinden sarsmıştı 
ve belli ki olanlardan kendisini sorumlu tutu-
yordu.  Ari'ye göre bu çok aptalcaydı çünkü has-
ta olması Joni’nin suçu değildi, üstelik virüsün 
fısıldayıcılar için ölümcül olabileceğini nereden 
bilebilirdi ki. Lisa’yla vakit geçirince Joni’nin ne-
şesi biraz yerine geliyordu. Lisa’nın sakin, sağ-
lam ve dengeli bir yapısı vardı. Joni’den sonra bu 
ekibin en genç üyesiydi ama yaşından çok da-
ha olgun duruyordu. Ari tam emin değildi ama 
sanki Joni Lisa’dan hoşlanıyordu.

Kendi kendine gülümsedi, elini uzattı ve ba-
şının altındaki çimlere dokundu. Parmakları so-
ğuk metal bir yüzeye değdi. Yeniden tabletini 
çıkardı. Ne olduğunu bilmediği, hafif bir malze-
meden yapılmıştı. Arkasındaki logoya baktı, bü-
tün bu geçen haftalar boyunca yaptığı gibi. Bu 

şeyi o iri, kürksüz, ayıya benzeyen yaratıklardan 
çaldığından beri. KTA. Buradakilerin Dünya’da-
kilerle aynı yazı sistemini kullanması fazla zorla-
ma bir tesadüf olurdu, Ari bunun gayet iyi far-
kındaydı. Ama o halde dünyada yapılan teknik 
bir cihazın bu hırıldayan varlıkların elinde ne işi 
vardı? Demek ki Kepler62’ye gelen ilk Dünyalı-
lar onlar değildi. Bu da demek oluyordu ki biri-
leri çoktan hırıldayıcılarla fısıldayıcıları, karşılaş-
tıkları bu iki türü biliyordu. Kepler62’de başka 
yaşam formları da vardı elbette: devasa kuşla-
ra benzeyen varlıklar, altı bacaklı küçük kerten-
keleler, çevik peluş toplar (korktuklarında aynı 
köpeklerin oynadığı lastik oyuncakların çıkar-
dığı gibi tiz bir ses çıkardıkları için onlara öten 
oyuncak adını takmışlardı) ve daha birçok can-
lı... Ama fısıldayıcılar ile hırıldayıcılar, bu ge-
zegende kendileri dışında akıllı tek varlıklardı. 
Şimdilik.

Ari bu gizemin anahtarının tablette olduğu-
nu hissediyordu. Tableti çevirdi ve parmaklarıyla 
iterek ekran kilidini açtı. Aynı şekilde karanlık-
tı. Aradan haftalar geçmesine rağmen  yol ala-
mamıştı. Tabletin bir tür kimlik tespit sistemi 
vardı, büyük ihtimalle parmak izi, bu yüzden 
o kurcalasa da hiçbir şey olmuyordu. Bir kena-
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sürü başka şeyi daha ölçüyordu. Ayrıca hava aşı-
rı sıcak olduğunda ya da UV ışınları geldiğinde 
de uyarılar geliyordu, tıpkı şimdiki gibi. Kendi-
lerini korumak zorundaydılar.

Ari yerden bir ot kopardı. Çim gibi görünü-
yordu, çim gibi kokuyordu, ama yine de fark-
lı bir şeydi. Dünya'daki gibi yaşıyorlardı; nefes 
alıp veriyorlar, konuşuyorlar, yemek yiyorlar, tu-
valete gidiyorlar ve uyuyorlardı. Ama yine de bir 
şeyler eskisi gibi değildi. Ve asla eskisi gibi olma-
yacaktı. Bunu idrak etmek hâlâ zordu.

Ari ayağa kalktı ve tableti iki taşın arasına 
gizledi. Genellikle orada tutuyordu onu. Gör-
düğü rüya hâlâ aklındaydı. Bir marketin mey-
ve reyonundan aldığı elmayı hatırlıyordu. Çok 
uzun zaman önce, başka bir gerçekliğe ait baş-
ka bir yerde, başka bir hayata ait, başka bir za-
manda. Hatta belki bir başkasının hayatında.  
En azından şimdi ona öyleymiş gibi geliyordu.

rında bir sıra metal düğme vardı, ama başka bir 
düğme ya da tuş yoktu. Belki Olivia bir şey bi-
liyordu? Nedense Ari tableti ona götürmek is-
tememişti. Hırıldayıcılar belli ki bu tableti ça-
lıştırabiliyorlardı, ama Fısıldayıcıların evlerini 
yaktıktan sonra ortalarda görünmez olmuşlardı.

Ari’nin bilekliği öttü. Gölgeye gitme zama-
nı gelmişti. Bu konuyla ilgili çok net bir tali-
mat vardı, her konuda bir talimat vardı. Günlük 
muayenelerle sağlık durumları kontrol ediliyor-
du ve herkesin bileğindeki cihaz nabızlarını, kan 
basınçlarını, vücut ısılarını ve muhtemelen bir 








