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1.
Vücudum, beynimin istediğini istemiyor.

Bacaklarım, karnım, ciğerlerim; hepsi itiraz 
ediyor. Ağzımda kötü bir tat var. Bunun gerçek-
ten olabileceğini bilmiyordum. Ama zaten ben 
ne biliyorum ki? Hayatım boyunca beden eğiti-
mi derslerini ektim. Şimdi bedelini ödüyorum. 
Bugüne dek daha çok spor yapmış olmam gere-
kirdi. Çünkü şimdi dörtnala koşmak zorunda-
yım. Kaçan bir çocuğu yakalamak zorundayım. 
On yaşındaki bir çocuğun bu kadar güçlü ve ka-
rarlı olması inanılmaz.

Yere devrilmeden onu yakalamamız gerekir. 
Kar erimeye başlamış, bu yüzden geçen sefe-

re göre daha rahat hareket ediyoruz.
Rüzgâr var. Buradaki hava koşulları başlan-

gıçta düşündüğümüz kadar elverişli çıkmadı. 
Havanın bu kadar hızlı değişebilmesinin nede-
ni tam olarak ne?

Ağzımdaki tat paslı demir gibi.
Joni’ye ilk Ari ulaşıyor, onu durdurmak için 

üstüne atlamak zorunda kalıyor.
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“Hayır, hayır, hayır. Bırak beni!” diye bağı-
rıyor Joni.

“Ama nereye gidiyorsun, Joni? Neden koşu-
yorsun?”

Joni uzun uzun bize bakıyor. Ari de biraz te-
dirgin oluyor. Joni gözünü hiç kırpmadan öyle 
uzun bakıyor ki sonunda gözleri sulanıyor.

Sanki biri duraklatma tuşuna basmış gibi. 

Epeydir hastaydı. Küçücük vücudunun kaldı-
ramayacağı kadar çok.

“Benim hatamdı,” diyor Joni.
“Nedir senin hatan?” diye soruyorum.



“Onları öldürdüm. Fısıldayıcıları öldürdüm. 
Sizlerle bir arada olmayı hak etmiyorum. Diğer 
fısıldayıcıları bulacağım ve özür dileyeceğim ve 
ben...”

Ve tam o anda Joni fişi çekilmiş gibi yere yı-
ğılıyor. 

“Olivia’nın hatasıydı,”diyor Ari, eğilip Joni’yi 
kaldırıyor. “Her şey onun suçu.”

Joni’nin elini tutuyorum.
“Ben doktor değilim, ama biraz önce koşmuş 

biri için nabzı çok yüksek değil. Düzenli nefes 
alıp veriyor ve cildinin rengi normal. Tehlikede 
olduğunu düşünmüyorum.”

Küçük bedenini titanyum tabletin üstüne 
yerleştirip kampa kadar çekerek taşıyoruz. Ace-
le ediyoruz, daha bir saat öncesine kadar her yer 



bembeyazdı ama şimdi bütün kar erimek üze-
re. Bu gezegen çok tuhaf bir yer. Ara sıra aklı-
ma buradaki hava durumunu doğa olaylarının 
dışında bir gücün yönetiyor olması ihtimali ge-
liyor.



2.
“Uykusu çok derin,” diyorum.

Elbette keşif liderimiz ve doktorumuz Olivia’yı 
çağırabiliriz. Ama onun durumu çok parlak sa-
yılmaz, hâlâ depoda ve elleri bağlı. Bize bu geze-
gene ne şekilde getirildiğimizi anlattığında kazan 
kaldırdık.

“Joni iyi mi?” diye soruyor Lisa. “Kraldan 
korktuğu için mi kaçmış? Onu görmüş mü? Bir 
insan mıymış? Tehlikeli miymiş?”

Lisa titriyor.
“Kral,” diyorum. “Hayır. Onu hiç gören ol-

muş mu ki? Öyle biri var mı bakalım…”
“Artık kapsül açıldı. Şu gizli kapsül. Hepimiz 

kardaki izleri gördük.”
Lisa gerçekten korkmuş görünüyor. 
“Ve Olivia’nın bahsettiği virüs,” diyor Lisa. 








