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0 yılında, yıldız yelkenleri Pinta ve Santa 

Maria, Kepler62e gezegenine inis yaptı. 

Kardesler Marie ve Olivia ile Joni ve Ari, Svetlana, 

Min-Jun, Lisa ve vardıktan hemen sonra ölen 

Albert öncülerdi. I
.
lk gelenler. Ancak bu cennet 

gezegene bir yılan gibi sinsice sızan davetsiz bir 

yolcu da ayak basmıstı: Yeni gezegendeki yerli 

canlıları yok etme planları yapan silah üreticisi 

hain Vallvik. Amacı, bu gezegeni yok olmanın 

esiğine gelmis Dünya’dan kaçacak zengin elitlere 

hazırlamaktı.

Ama ilk gelenler onun bu hain planlarına engel 

olmayı  basar d ı lar  ve Dünya’ya b ir  mesaj 

yolladılar. Yeni gezegene elitler yerine bir grup 

çocuk ve bu çocuklarla beraber umut geldi.

Cennetteki yılandan kurtulmak kolay değildi, 

ama zorlu bir mücadeleden sonra Vallvik 

çocuklara yenik düstü. Onu yapay komada 

tutacak bir kapsülün içine yerlestirildi. Buna 

rağmen zaman içinde Vallvik’in etrafında bir 

tarikat olustu ve bir gün çocuklar kapsülün 

açı ld ı ğ ın ı  ve Val lvik ’ in  yer inde olmadı ğ ın ı 

öğrendiler. Çocuklardan bazılarının onunla 

beraber balta girmemis ormana gittiğine dair 

söylentiler olsa da bunun gerçek olup olmadığını 

kimse bilmiyor.



1.
Fırsat buldukça kamptan kaçıp deniz kenarına 
iniyorum, biraz huzur bulmak için.

Aslında kamptan da kaçmıyorum. Sadece 
uzun zamandır oraya diğerleriyle beraber git-
medim. Ben ve üvey kız kardeşim bizim “ka-
bile”nin liderleri seçildik ama Olivia biraz faz-
la “patronluk” taslayan biri, bu yüzden ben de 
pes ettim, bıraktım o yönetsin. Artık kendim 
için yaşıyorum. Zaten sadece kaos hakimdi. Bir 
ara herkes avlanmak için silahlandı, ben de on-
lara silah kullanmayı öğretmeye çalıştım. Ama 
sonuçta hepimiz çocuğuz ve hayvan avlamak 
konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Olivia avcı 
olarak belirlediğimiz çocuklara ateş etmeyi öğ-
retmem gerektiğini söyledi ama onlar bu işi cid-
diye almadılar, tek istedikleri Go-go-go! kutuları-
na, ağaçlara ve taşlara ateş etmekti. Boş işlere bir 
sürü kurşun harcadılar ve sonra da gidip hırılda-
yıcıları vurmaya kalktılar ki bu son derece tehli-
keliydi. Bir gece Olivia bütün silahları topladığı 
gibi bir dolaba kilitledi. Bana sormadan. Hırıl-
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dayıcılara saldırmanın ne kadar tehlikeli oldu-
ğunu anlamıştık ama bu defa da kendimizi ko-
ruyacak bir silahımız yoktu. 

Çömezler diye isim taktığım diğer kabile 
hakkında hiç silah istemedikleri dışında aslın-
da hiçbir şey bilmiyorum. Onlarla bağlantımız 
neredeyse tamamen kopmuştu. Sadece Svetla-
na birkaç ay önce yanımıza gelerek orada işlerin 
nasıl gittiğini anlatmıştı. Çömezlerin işleri pek 
yolunda gitmemiş. Sadece tarımla uğraşmışlar 
ama çok zorlanmışlar, özellikle de ektikleri her 
ürünü yemeye çalışan haydut tavşan çeteleri yü-
zünden. Bizim de işlerimiz yolunda gitti sayıl-
maz. Kampımıza bir isim bile vermedik, sade-
ce kamp dedik. Yapamadık işte, doğru düzgün 
bir köy bile kuramadık, herkes aç, öfkeli ve hu-
zursuz. İnsanlar yalan söylemeye başlayıp, hır-
sızlık yapıp birbirini yüzüstü bırakınca işte her 
şey böyle çürür.



Bu kumsalı çok seviyorum, daha yeni keşfet-
tim ama son günlerde buraya eskiye göre daha 
fazla insan gelmeye başladı.



Oturuyorum ve bembeyaz kumların üstüne 
beş harf yazıyorum. Sevginin en önemli ilkesi 
dürüstlüktür demişti bir defasında annem.

Sanırım bir kitapta okumuştu. O zamanlar 
bunun anlamını pek önemsememiştim. Ama 
önemliymiş.



Denize bakıyorum, çok uzaklarda bir ada var, 
Dünya’da gördüğüm adalara hiç benzemiyor. 
Hava açık olmasına rağmen ada gri bir pusun 
içinde kayboluyor. Kayalıklı yapısıyla uzaklarda 
bir şatoyu andırıyor. Oraya gitmek istiyorum. 
Belki insanlardan ayrı, biraz huzur bulurum 
orada. Bulur muyum? Çocuklardan bazılarının 
oraya gittiği söyleniyor ama kimin gittiği hak-
kında en ufak bir fikrim yok. Bazıları Vallvik’in 
klon çocuklar yaptığı ve kendisiyle beraber on-
ların da ormanın içinde kayıplara karıştığı dedi-
kodusunu yaydı. Ya da adaya gittiğini. İyi de na-
sıl gitsinler? O kadar uzağa yüzemezler ki.

İnsanlar yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor. Bir-
birlerini yüzüstü bırakıyor. Öldürüyor.

İnsanları sevmeyi denedim, onlara güvenme-
yi, onlarla yeniden arkadaş olmayı. Ama sonun-
da her şey sarpa sardı.








