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0 yılında, yıldız yelkenlileri Pinta ve Santa-

Maria Kepler62e gezegenine inis yaptı. 

Kız kardesler Marie ve Olivia, erkek kardesler 

Joni ve Ari’yle birlikte Svetlana, Min-Jun, Lisa 

ve inişsten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 

Albert öncüler arasındaydı. Cennete kaçak yolcu 

olarak bir yılan geldi. Bu yılan, amacı gezegenin 

yerlilerini imha edip, yerine yok olma tehlikesi 

alt ındaki Dünya’da yasayan el itleri buraya 

getirmek olan hain silah üreticisi Vallvik’ti. 

Öncüler bu korkunç planı engellemeyi basardı 

ve Dünya’ya haber gönderdi. Elitlerin yerine, 

Dünya’dan bir grup çocuk gezegene gel ip 

beraberlerinde umut getirdi.



1.
Tavşan, başını sevimli bir biçimde eğdi ve ku-
laklarını tımarladı. Tabii bu bir tavşansa ya da 
kulakları gerçek kulaklarsa. Akşam güneşi tüy-
lerinin üzerinde parlarken kâinatın en sevimli 
varlığı bu hayvandı. Fakat aslında onları yok ol-
ma tehdidiyle karşı karşıya getiren bir canavardı.

“Fısıldayıcıların koruması seninle olsun,” de-
di Joni, Lisa’ya.

Kız söylenenleri duymuşa benzemiyordu. En 
azından bu dileğe cevap vermedi.

“Hayattaki en büyük sır umut mudur?” diye 
sordu Joni’ye.

“Öyledir,” dedi Joni. “Kötü hissettiğinde tek-
rar etmen gereken bir mantra bu.”

“Buna gerçekten inanıyor musun?” diye sor-
du Lisa.  

“Ari’nin umuda ihtiyacı olduğuna inanıyo-
rum,” diye yanıtladı Joni.

“Peki ama hâlâ umut olduğuna inanıyor mu-
sun?”

Çocuk huzursuzca hareket edip ağırlığını bir 
ayağından diğerine verdi ve soruyu cevaplama-
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dan ellerini birleştirdi. Pofuduk yaratık yıldırım 
hızıyla topraktaki deliğe girdi ama sanki oyun 
oynuyormuş gibi hemen yandaki delikten geri 
çıktı. Joni hayal kırıklığıyla iç geçirip tahribatı 
incelemek için toprağa eğildi.

Ekinleri üçüncü kez tamamen yok edilmiş-
ti. Dünya’dan getirdikleri tohumlardan yetişen 

havuçlar yenmişti. Marul yerine yedikleri buru-
şuk yapraklı sebzeler parça pinçik olmuştu. Kep-
ler’de buldukları tuhaf şekilli, acımsı baklagille-
rin yerinde yeller esiyordu.

Gezegende buldukları ve malyanoz diye ad-
landırdıkları sarı ve kırmızı sebzeler de yok ol-
muştu. Ekinlerin hepsi talan olmuştu. Bu defa 
hasar öncekinden de kötüydü.



“İnanıyorum. Hâlâ umudumuz olduğuna 
inanmak istiyorum. Hem de çok istiyorum,” 
dedi Joni. Elindeki parçalanmış havucu topra-
ğa bıraktı. Kısa bir kararsızlıktan sonra havucu 
geri aldı. Lisa’nın meraklı bakışları altında, ha-
vucun geriye kalan turuncu kısmını ısırdı. Ön-
ce Lisa’ya ikram etmediğine pişman oldu. Kar-
nı çok açtı.

“Olmak zorunda. Bunun üstesinden de ge-
leceğiz. En azından hâlâ tohumlarımız var, de-
ğil mi?” dedi Joni ve yanında duran kızın göz-
lerine baktı.

Endişelenme sırası Lisa’daydı. Rakamlar or-
tadaydı. Dünya’dan getirdikleri tohumlardan 
az kalmıştı ve bu gezegende yetişen ürünlerin 
yenip yenmediğini tespit etmek zaman alacak-
tı.

“Svetlana’ya göre geriye iki tane kalmış,” de-
di Lisa neredeyse fısıldar gibi.

“İki mi? İki ne?” diye sordu Joni.
“İki deneme daha. Ardından depomuzdaki 

bütün tohumlar ve ürünler bitmiş olacak. Sen-
ce de bu tavşanları öldürmek için silahlanmak 
iyi bir fikir değil mi?” dedi Lisa.

Joni arkadaşına baktı ve başını eğdi. Ari bu 
konuda kesin konuşmuştu. Silah kullanılmaya-

caktı. Avlanmak için bile. Tuzaklar, tavşan görü-
nümlü yaratıkları alt etmek için  bir çözüm de-
ğilse de şimdilik yeterliydi.

“Ari’nin ne dediğini sen de biliyors...”
“Biliyorum, biliyorum,” dedi Lisa aceleyle.
“Ari’ye hak vermiyorum. Durumu etraflıca 

düşünmedi. Silahlar değil onları kullananlar öl-
dürür. Güvenilir kişileri belirleyip yalnızca on-
ların silah taşımasına izin verebiliriz.”

Joni ağzını fermuar kapar gibi kapama işa-
reti yapan kıza baktı. Güneş az sonra bata-
cak olmasına rağmen gökyüzünde sarı bir to-
pa benziyor ve etrafı ısıtmaya devam ediyordu. 
Kepler’in değişken havası ve mevsimleri haya-
tı güçleştiriyordu. Cennetimsi yeşerme mev-
siminin hemen ardından dondurucu soğuklar 
ve fırtınalar başlıyordu. Ve sonra o canavar baş 
belalarından geriye yiyecek bir şey kalmıyordu.

Bu canavarlara haydut tavşanlar diyorlardı. 
Uzun kulakları dışında tavşana benzemiyor-
lardı. Aralarından biri, üç öksüz yavru bulup 
kampa evcil hayan olarak getirmişti. Başlarda 
herkes bu koca gözlü yaratıkların sevimli ve 
uysal olduğunu sanmıştı. Göz açıp kapayın-
caya dek yerin altında çukur kazmalarını sağ-
layacak kadar güçlü bacakları ve küreğe ben-
zeyen ön patileri vardı.

16 17



Sırtlarındaki deri zırh gibi kalındı. Evcil 
hayvanlar büyüdüğünde yavruları oldu. 
Yavruların bazıları doğaya döndü ve kam-
pı çevreleyen tarlaları kazıp yuva yaptı. 
Hayatlarının çoğunu yeraltında tünel ka-
zarak ve geceleri ekinleri yiyerek geçirdiler.  



Artık gündüzleri de ortaya çıkıyorlardı. Demek 
ki tahmin ettiklerinden çok daha fazla haydut 
tavşan vardı. Hızla çoğalıyorlardı. Kaplumbağa-
larınki gibi kabukları olan, köstebek ve tavşan 
karışımı yaratıklardı. Artık haydut tavşanları ev-
cil hayvan olarak kampa almak yasaktı, ama iş 
işten geçmişti çoktan. Yalnızca birkaç hayvan, 
binlerce tavşandan oluşan bir ordu yaratarak 
kampın etrafını kuşatmıştı.

““İki deneme mi?” dedi Joni emin olmak için 
ve başını salladı. “Peki ya sonra?”

Lisa cevap vermedi.
“En önemlisi umudumuzu yitirmemek,” de-

mişti ağabeyi. Bu cümleyi muhtemelen âşık ol-
duğu kızdan, Marie’den duymuştu. Joni umut 
elçileri Ari ya da Marie’nin şu an kampta olma-
sını diledi. Kış her an gelip çatacaktı. Şimdiden 
kampın bazı sakinleri isyanın eşiğine gelmişti. 
Fakat ikisi de orada değildi ve muhtemelen asla 
dönmeyeceklerdi. Joni kendini ufacık hissetti. 
Bütün sorumluluğu tek başına üstlenmek için 
fazlasıyla minik ve güçsüzdü. O bir kahraman 
değildi.

Güneş dağların ardında uzanan ufukta hız-
la gözden kayboldu. Batan güneşin ışıkları top-
raktan kalkan tozu duman bulutuna çevirmiş-
ti. Bulutlar, alacakaranlığı dans ederek kutlayan 

periler gibiydi. Korkunun ve güzelliğin aynı ka-
reye sığmış olması tuhaftı. Joni bir gün bu gü-
zelliklerin keyfini sürebilmeyi ve mutlu olmayı 
umut etti. Saçma sapan şeylere kahkaha atma-
yı, komik olmayan şakalar yapmayı ve arkadaş-
larıyla oynamayı özlemişti.

Joni eline bir taş aldı ve haydut tavşanların 
yuvalarına göz gezdirdi. Ardından elindeki taşı 
olduğu yere nazikçe bıraktı.
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