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Giriş

Bayan Charlotte hiçbir şeyi başkaları gibi yapmayan 
yaşlı bir kadın. Yeni Öğretmen’de öğrencilerine spagettiyi 
cetvel olarak kullanmayı öğretiyor, Gizemli Kütüphane-
ci’de kitapları rafa renklerine göre diziyor.

Bayan Charlotte’un tam bir zırdeli olduğunu düşünen 
çok insan var, çünkü çakıl taşı Gertrude’la konuşuyor. 
Fakat birçok okulda, şehirde ve ülkede, Bayan Charlot-
te’u tanıma şansı bulan çocuklar artık diş fırçalarıyla 
sohbet ediyor ya da sırlarını bir çakıl taşına anlatıyor.
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Gertrude’a  
Kavuşma Vakti

Yüreği küt küt atan Bayan Charlotte, merkez istasyon-
daki tren tarifesini inceledi. “İki saat elli dört dakika 
sonra. Nihayet!” diye iç çekti, gri, deri valizini yere bı-
rakırken.

İki saat elli dört dakika sonra, kendisini Saint-Ana-
tole’a götürecek trene binecekti ve Saint-Anatole’da, 
Leo, Marie ve… Gertrude’la yeniden bir araya gelecekti! 
Bayan Charlotte, Leo ve Marie’nin biricik Gertrude’una 
iyi baktığından emindi, ama uzun uzun düşünüp taşın-
dıktan sonra, çok sevdiği arkadaşına kavuşma vaktinin 
geldiğine karar vermişti.
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Sekercesine bilet gişesine yürürken valizini olduğu 
yerde bıraktı. Kalabalık tren istasyonunun tam ortasın-
da! Arada bir, Bayan Charlotte’un biraz dalgınlığının 
tuttuğu olurdu.

Tam o sırada, birkaç cadde ötede, korkunç bir gürültü 
yoldan geçenlerin havaya sıçramasına neden oldu. Bir 
otomobil lastiği patlamıştı. Üstelik öyle sıradan bir oto-
mobil lastiği değildi bu! Başbakan Roger Nadirneşe’ye ait 
limuzinin arka lastiğiydi.

Başbakanın şoförü hasarı incelemek üzere hemen 
araçtan indi. Asistanı yeni bir limuzin çağırmak için 
cep telefonuna sarıldı, bu sırada koruması da kimsenin 
Saygıdeğer Roger Nadirneşe’yi rahatsız etmeyeceğinden 
emin olmak için araçtan iniyordu.
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Başbakan günün ilerleyen saatlerinde stadyumda 
ÇÇÖOZİD’ye (Çok Çok Önemli Olduklarını Zanneden 
İnsanlar Derneği) yapacağı konuşmaya gitmek üzere yol-
daydı. Çok mühim bir gün ve tarihi bir andı. Bin kişilik 
dinleyici kitlesinin karşısında, dokuz televizyon kanalı 
kamerası ve on altı radyo istasyonu mikrofonu kendi-
sine doğrultulmuşken, seçim bildirgesinin en önemli 
politikasını açıklayacaktı: Çocuklar için yeni bir eğitim 
programı.

Roger Nadirneşe, üçüncü sayfanın ikinci paragrafı-
na, ülkedeki tüm çocukların yaşamlarını altüst edecek 
önemli bir bölüme gelmişti. Teneffüslerin kaldırılacağı-
nı, çocukların cumartesi günleri okula gitmek zorunda 
kalacağını ve yaz tatili süresinin yılda iki haftaya düşü-
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rüleceğini bildiriyordu. Parkta futbol oynamak, kamp 
yapmak, bisiklete binmek veya yüzme havuzlarında ve 
göllerde yüzmek yerine, çocuklar neredeyse bütün yazı 
sınıfta geçireceklerdi. 

Başbakan bu paragrafı okumayı henüz bitirmemişti 
ki, asistanı Simon Hiçşüphesiz kamyon şoförlerinin yap-
tığı büyük grev nedeniyle tüm yolların kapandığını bil-
dirdi. Başbakan yeni biyolojik soğan çiftliğinin açılışı için 
onu on geçe Saint-Mealymouth’ta olmak istiyorsa tek se-
çeneği trene binmekti. Ve bunu bir an önce yapmalıydı!

On dakika sonra, başbakan, asistanı ve koruması is-
tasyona varmışlardı, üçü de nefes nefeseydi. Simon Hiç-
şüphesiz biletleri almak üzere koşarken bir hanımefendi 
başbakandan imza istedi. Roger Nadirneşe tüm önemli 
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belgelerini sakladığı eski, gri, deri valizini yere bıraktı. 
Bu valiz, en sevdiği teyzesi Josephine’in hediyesiydi ve 
onu almadan evden dışarı adımını atmazdı.

Roger Nadirneşe hayranıyla konuşurken ötekiler de 
onu tanıdı ve göz açıp kapayıncaya kadar etrafında büyük 
bir kalabalık toplandı. O sırada Bayan Charlotte başba-
kanın valizini gördü ve kendisinin olduğunu düşünerek 
aldı. Ona sarıldı ve derisini nazikçe okşayarak, “Zavallı 
minik bebeğim! Seni kaybettiğimi sanmıştım,” dedi.

Bayan Charlotte, valizine kavuşmasının şerefine, is-
tasyon lokantasında kendine koca bir kâse erişte çorbası 
ısmarlamaya karar verdi. Bayan Charlotte’un çoktan 
yola koyulduğu sırada, Roger Nadirneşe valizinin yer de-
ğiştirdiğini fark etti. Valiz artık başbakanın ayaklarının 
ucunda değil, bekleme salonunun tam ortasındaydı! Baş-
bakan onu almak için koştu. Bir saniye bile kaybetmeden 
valizi açtı ve dehşetle çığlık attı.

Bayan Charlotte tam masasına oturmak üzereyken 
bir şeylerin yolunda olmadığını fark etti: Valizi çok ağır-
dı. Bir göz atmak için onu açtı.

“Dev çekirgeler aşkına! Bu çanta tıkabasa dolu!” diye 
bağırdı.

Bayan Charlotte’un valizine neredeyse hiçbir şey koy-
mama alışkanlığı gerçekten de tuhaf ve son derece sıra 
dışıydı! En azından dışarıdan bakan birine öyle görünür-
dü. Ne var ki Bayan Charlotte seyahatlerinde, kendisi için 
çok değerli fakat gözle görülmez birçok anı biriktirmişti.

Bayan Charlotte, üzerinde R.N. harfleri olan deri 
kaplı bir ajanda buluncaya kadar valizin altını üstüne 
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getirdi. R.N. mi? Bayan Charlotte bavulunu yanlışlıkla 
aldığı bu meçhul kişinin kim olduğunu merak etti. Ricky 
Nartin? Romulus Nimbus? Robert de Niro? Rafael Nadal? 
Ajandayı açtı ve gizemli R.N.’nin adresini buldu. Deluxe 
Caddesi 8 Numara.

Çok yakındı! Bayan Charlotte istasyona giderken o 
caddeden geçmişti. Şansı yaver giderse valizi R.N.’ye 
iade edebilir, kendisininkini geri alabilir ve yine de tre-
ne yetişirdi. Gerçi erişte çorbasını pas geçmek zorunda 
kalacaktı.

“Zavallı balkabağım! Seni daha sonra doyuracağız 
artık, n’apalım,” dedi pıt pıt vurduğu karnına. Karnı öyle 
acıkmıştı ki bozuk motor gibi gurulduyordu.
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Gustave-Aurèle 
Brillantine-Nadirneşe

Deluxe Caddesi 8 Numara’da, sivri uçlu uzun demir par-
maklıklarla çevrili, heybetli bir malikâne vardı. Bayan 
Charlotte bunun kendisini korkutmasına izin vermedi. 
Dosdoğru girişe yürüdü ve zili üç defa, uzun uzun çaldı.

Başkâhya Gerald Aslenbahçıvan kapıyı açtı ve bu tu-
haf, çok uzun, çok zayıf ve acayip bir şapka takan yaşlı 
kadını görünce kaşlarını çattı.

“Kim geldi diyelim?” diye sordu kibirli bir sesle.
Başbakanın eşi Émeline Brillantine, oğulları Gusta-

ve-Aurèle için yeni bir özel öğretmenle görüşeceğini söy-
lemişti. Yanılıyor olmalıydı, çünkü bu bir özel öğretmen-
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den ziyade bir mürebbiye ya da ımm… bir muallimeydi. 
Ve doğrusu birazcık da… Eh, biliyorsunuz işte…

“Ricky Nartin burada mı yaşıyor?” diye sordu Bayan 
Charlotte.

Kıkır kıkır gülmemek için kendini zor tutuyordu, 
çünkü Gerald Aslenbahçıvan’ın devasa bıyığı ona gür bir 
kokarca kuyruğunu anımsatıyordu.

“Hmm… Peki ya Romulus Nimbus?” diye devam etti 
Bayan Charlotte. Başkâhyanın bıyığı canlıymışçasına tit-
redi. Bayan Charlotte kahkaha atmak istiyordu.

“Robert de Niro? Richard Nixon?” diye devam etti.
Başkâhya küçümser gibi bir ifadeyle burnunu kırıştı-

rınca bıyığı bir aşağı bir yukarı zıpladı. Bayan Charlotte 
kendini daha fazla tutamayıp kıkırdamaya başladı. 

Gerald Aslenbahçıvan bu acayip, delimsirek kadının 
öğretmen olamayacağına o an karar verdi ve daha fazla 
tantanaya fırsat vermeden kapıyı suratına kapattı.

“Oh be! Gelen öğretmenim değilmiş!” dedi Gustave- 
Aurèle Brillantine-Nadirneşe memnuniyetle, olanları 
üçüncü kattaki penceresinden izliyordu.

Yakında on iki yaşına basacak olan Gustave-Aurèle’in 
inanılmayacak kadar çok sayıda özel öğretmeni olmuştu. 
Uzun ve sıskalar, kısa ve şişmanlar ve hatta kısa ve sıska 
öğretmenlerle uzun ve şişman öğretmenler. Hepsinin 
tiki vardı. İlki durmadan kürdan çiğnerdi, sonuncusuysa 
ders kitabının arkasına saklanıp burnunu karıştırırdı. 
Gustave-Aurèle’in anne ve babasına kalırsa hiçbiri yete-
rince iyi değildi. Roger ve Émeline oğulları için her şeyin 
en iyisini istiyordu. Gustave-Aurèle’in müzik ve fiziğin 
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yanı sıra matematik ve yabancı dilde de çok iyi olmasını 
arzu ediyorlardı. Gustave-Aurèle öteki çocuklara imreni-
yordu. Onlar sokakta futbol oynuyor, patates kızartması 
ve turşu yiyor, televizyonda korku filmleri seyrediyorlar-
dı. Gustave-Aurèle ise günlerini ineklemekle, müzik der-
si almakla, bilgisayar öğrenmekle ve satranç hamlelerini 
kusursuz hale getirmekle geçiriyordu.

En kötüsü de, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, yeterince 
iyi olmadığı hissinden bir türlü kurtulamamasıydı. Tam 
Gustave-Aurèle penceredeki gözlem noktasından ayrılıp 
geometri ödevine dönecekken Bayan Charlotte en tiz se-
siyle ve fena halde detone olarak şarkı söylemeye başladı. 
Bayan Charlotte için hayal kırıklığıyla başa çıkmanın 
yolu buydu. Derken yolun ortasında birtakım dans figür-
leri yaptı ve tek ayağı üstünde döndü.

Son olarak diş ağrısından mustarip bir goril gibi kük-
redi. Morali düzeldiği için mutlulukla, “İşte bu iyiydi!” 
dedi.

İşte tam o sırada, Gustave-Aurèle, bu tuhaf ziyaretçi-
nin babasının valiziyle uzaklaşmakta olduğunu fark etti. 
Eşine nadir rastlanan bu valizi, Python Dağı’na yapılan 
bir keşif gezisinde kaybolan, çok sevdiği Josephine Tey-
zesi hediye etmişti babasına. Başbakanın oğlu iyi huylu 
ve terbiyeli bir çocuktu, düşüncesizce hareket etmeye 
pek meyilli olduğu söylenemezdi. Fakat babasının paha 
biçilmez valizinin öylece götürüldüğünü gördüğünde ha-
rekete geçmeye karar verdi; hem de fırtına gibi!

“Saat dokuzu on geçiyor… Başkâhya giriş salonunda-
dır, kâhya yemek odasından çıkmıştır ve diğer hizmet-
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çi de merdivenlerdedir,” diye düşündü Gustave-Aurèle. 
Böylece evin arka tarafındaki bir odaya doğru koştu, pen-
cerelerden birini açtı, yangın merdivenlerini kullanarak 
aşağıya indi ve Bayan Charlotte’un peşinden koşabildiği 
kadar hızlı koştu.








