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Olaf Olafsson, 1962 yýlýnda Ýzlanda’nýn Reykjavik kentinde doðdu.
Ünlü Ýzlandalý yazar Olafure Sigurdsson’un oðlu olan Olaf Olafs
son, aile geleneðini sürdürerek edebiyat öðrenimi yapmak yerine,
Wien bursuyla Brandeis Üniversitesi’nde pozitron fiziði okudu.
Genç yaþýnda Sony Interactive Entertainment þirketinin kurucusu
ve baþkaný olan Olafsson, Time Warner Digital Media kuruluþunda
da CEO olarak çalýþmaya baþladý. Olafsson halen Time Warner Baþ
kan Yardýmcýlýðý görevini yürütüyor. Edebiyat eleþtirmenlerinin
“O yazarlýðý seçmedi, yazarlýk onu seçti,” diye tanýmladýklarý yaza
rýn daha önce yazmýþ olduðu Eve Yolculuk ve Baðýþlama adlý iki
romaný on dört dile çevrildi. Yazar, karýsý ve iki oðlu ile birlikte New
York’ta yaþýyor.

Eda Girmen, 1971 yýlýnda Adana’da doðdu. Tarsus Amerikan Lise
si’ni bitirdikten sonra yüksek öðrenimini Ýstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde tamamladý. Uzun süre uluslararasý bir hukuk
bürosunda avukatlýk yapan Girmen, profesyonel yaþamýný çeþitli
sektörlerdeki çokuluslu þirketlerde hukuk departmaný yöneticiliði
yaparak ve kurumsal yönetim sistemleri kurarak sürdürdü. Ýstan
bul’da yaþayan Eda Girmen, þu anda çokuluslu bir þirkette Hukuk
Direktörlüðü görevini yürütmektedir. Profesyonel hayatý sýrasýnda
çeþitli hukuksal çeviriler yapan Eda Girmen’in bu ilk roman çeviri
sidir.
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TEÞEKKÜR
Bu romanda yer alan bazý kiþiler, her ne kadar gerçek
kiþilerden esinlenmiþ iseler de onlarla ilgili anlattýklarýmýn
tümüyle kurgusal olduðunu özellikle belirtmek isterim.
Bununla beraber büyükbabalarýnýn yaþam hikâyesini ve bu
kitabýn yazýlmasýný saðlayan mektuplarýný, günlüklerini ve
anýlarýný benimle cömertçe paylaþan Arni Tomas ve Kristjan
Tomas Ragnarsson kardeþlere teþekkürlerimi sunmak iste
rim.
Bu vesile ile editörüm Carol Brown Janeway’e kitap
üzerindeki derin incelemeleri ve önerileri için, temsilcim
Gloria Loomis’e göstermiþ olduðu ilgi ve destek için ve son
olarak uzun yýllar boyunca bana yol gösterdiði ve akýl verdi
ði için sevgili arkadaþým Jason Epstein’e teþekkür ederim.
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Selvi, kendi gölgesinde dinleniyordu...
Adam, ana binaya çýkan merdivenlerde sendeledi ama
düþmemeyi baþardý. Doðrulurken yeni açan küpeçiçekleri
ve onlarýn ilerisindeki açelyalar takýldý gözüne. Selviye
kadar yürüyüp ona yaslanarak soluklanmaya çalýþtý. Ýkindi
güneþinde siyah takým elbisesi onu terletmiþti. Cebine uza
narak alnýnda ve yüzünde biriken teri silmek için beyaz bir
mendil çýkardý. Havanýn iyi gideceðini gösteren bulutlar
ufukta gezinirken, daha yakýnda parýldayan dalgalar kýyýya
vuruyordu. Bir esinti hissetti ve aniden ýslýk gibi bir ses
aðaçlarýn arasýndan geçerek kulelerden birindeki çaný çýn
lattý. Sadece bir kez, sonra sessizlik... Mendilini tekrar cebi
ne koyarken burnuna hafif bir lavanta kokusu geldi. Yoluna
devam etti.
Patronu büyütecini kaybetmiþti. Kristjan –ya da yirmi
yýl önce Büyük Savaþ sýrasýnda bu ülkeye geldiðinden bu
yana kendisini tanýtmýþ olduðu ismi ile, Christian Bene
diktsson– tüm sabahý büyüteci yaþlý adamýn yatak odasýnda,
balkonda, yandaki gotik kütüphanede ve aþaðýdaki misafir
kabul salonunda önce teleks cihazýnýn yanýnda, sonra yapboz ve satranç masalarýnýn üzerinde arayarak geçirmiþ, ama
bulmayý baþaramamýþtý. Teleksin aniden výzlamaya baþla
masýyla aramayý býrakmýþ ve Patron’un beklemekte olduðu
mesaj gelirken makinenin baþýnda durmaya baþlamýþtý.
Kâhyasý ona gelen teleksi verip büyüteci bulamadýðýný
söylediðinde yaþlý adam “Allah aþkýna o büyütece ne olmuþ
olabilir ki, Christian?” dedi. Patron, mesaja þöyle bir göz
gezdirdi ve pencereye kadar yürüyerek “Dün dýþarýda unut
madýysam tabii,” dedi.
Kristjan, iþverenini bir önceki gün öðleden sonra elinde
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bir kitapla etrafta dolaþýrken gördüðünü hatýrladý. Kitabýn
Dickens olduðunu tahmin etmiþti, çünkü deri cildi toplu
eserleri dizisindekilerin aynýydý. Bir önceki sabah, Pat
ron’un komodininin üzerinde duran Oliver Twist artýk ora
da durmadýðý için kaybolanýn muhtemelen o olduðunu
düþündü. Konuk evlerine, Neptün Havuzu’na, bir önceki
gün, günbatýmýndan önce Patron’un kýsa bir süre için otur
duðunu gördüðü bilardo odasýna, Davud’un heykelinin
olduðu þadýrvana ve bir haftadan uzun bir süredir orada
olmamasýna ve gelecek haftaki kýyafet balosuna kadar gel
mesi beklenmemesine karþýn Bayan Davies’in odasýna bile
bakmýþtý.
Yüzme havuzunu yeterince iyi aramýþ mýydý? Olduðu
yerde durdu ve yaþlý adamýn genellikle oturduðu bölümde
ki masanýn altýna bakýp bakmadýðýný hatýrlamaya çalýþtý.
Hiçbir yeri atlamadýðýna emin oluncaya kadar durduðu yer
den ayrýlmadý.
Büyüteç orta boydaydý ve fildiþi sapýna altýn yaldýzlarla
Patronun isminin baþ harfleri olan WRH iþlenmiþti. Patronu
geçen yýl havuz baþýndaki þezlongunda kucaðýnda açýk bir
kitap ve kitabýn üstündeki sað elinde sýkýca tuttuðu büyüte
ciyle uykuya daldýðýndan beri bu büyüteçten nefret ediyor
du. Kristjan çýðlýklarý duyduðunda evde Bayan Davies için
soðuk bir içecek hazýrlamaktaydý.
Çýðlýklarý duyar duymaz elindeki gümüþ tepside duran
bardaðý dengede tutmaya çalýþarak, güneþin ve gölgelerin
arasýndan geçerek koþturmaya baþladý. Ceketi alevler içinde
ayaða kalkmaya çalýþan Patronunu görünce bardaðý yere
atýverdi. Kitap havuzun kenarýnda Patronun ayaklarýnýn
dibinde yanmaya devam ediyordu ama Patronu büyüteci
sýký sýký tutmaya devam ediyordu. Patron hâlâ uyku sersemi
olduðundan Kristjan onun beline sarýldý ve onu kendisiyle
birlikte havuza çekti.
Patronunun sað elinin dýþýnýn hafifçe yanmýþ olmasý
haricinde bu olaydan hiç zarar almadan kurtulmuþ olmasý
çok dikkat çekiciydi. Patron neler olduðunu anladýðýnda
gömleðinin yanan kýsmýný silkeledi ve,
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“Neredeydin?” dedi.
Kristjan, kolunu Patronunun omzunun altýndan geçire
rek kalkmasýna ve havuzun diðer tarafýnda onlarý bekle
mekte olan Bayan Davies’e doðru ilerlemesine yardýmcý
oldu. Çýðlýklarý duyunca dýþarýya fýrlamýþ olan bahçývan ve
mutfakta görevli iki genç kýz Patron’un gülünç duruma
düþtüðünü gördüklerini anlamamasý için geri geri giderek
onun görüþ alanýndan çýkmaya çalýþýyorlardý.
“Neredeydin?” diye tekrarladý.
“Bana limonata getiriyordu, tatlým.”
Kristjan, kitabýn kül halindeki kalýntýlarýný ve yola
düþürdüðü içki bardaðýnýn parçalarýný süpürürken Bayan
Davies de Patron’un içeri girmesine yardýmcý oldu. Kristjan
parmaklarýný kesmemek ya da hâlâ için için yanan kitaptan
elini yakmamak için çok dikkatli çalýþtý. Oliver Twist, birin
ci baský, açýk kahverengi deri ciltli. Üzerini deðiþtirmek üze
re içeriye girmeden önce ayakkabýlarýndaki suyu boþalttý.

Kristjan hýzýný artýrdý. Büyüteci arama iþi o günkü
düzenini bozmuþtu. Cebinden saatini çýkardý ve gözlerini
kýsarak saate baktý. Ýki buçuk. Pazartesi – 17 Mayýs. Cumar
tesi günkü akþam yemeði için hazýrlanan mönünün en
üstüne “San Simeon, 22 Mayýs 1937” yazýsý iþlenmiþti. Yazý
da iki yazým hatasý bulmuþ ve bunlarýn düzeltilmesini sað
lamýþtý. Patron’un ayakkabýlarýnýn cilalanmasý ve kýyafet
balosu için hazýrlanan davetli listesinin temiz bir suretini
çýkarmasý gerekiyordu. Gölgelerin içinden serin bir yel esti
ve bir an için boynunda birinin nefesini hisseder gibi oldu.
Yürümeye baþladý.
“Klara,” diye fýsýldadý. “Sen misin yine?”
Büyüteci eve dönerken þans eseri aslan suratlý Mýsýr
Savaþ Tanrýçasý Sekhmet’in dört heykelinin ilerisindeki
balkona vuran titrek bir ýþýltý sayesinde buldu. Ne büyük bir
rahatlama! Büyüteci Patronuna götürmek için sabýrsýzlaný
yordu.
Aceleyle ana binaya dönerken büyütecin sapýndaki
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tozu silkeledi ve camýný mendiliyle parlattý. Hava serinliyor
du, ama o bunun farkýnda bile deðildi. Uzaklarda gökyüzü
kararmaya baþlamýþtý. Tepeden hafif bir rüzgâr ýslýk sesi
çýkartarak esti ama selviye takýlýp kaldý. Çan yüksek sesle
çaldý. Patronunun büyütecini yeniden gördüðüne sevinece
ðini biliyordu.
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Kristjan üzerinde ince bir çarþafla sýrtüstü yatýyordu.
Havalar hâlâ çok sýcak olduðu için yatarken hiçbir þey giy
miyordu. Pencere açýktý ve yataða girmeden önce açtýðý
köþedeki lambadan loþ bir ýþýk yayýlýyordu. Karanlýkta uyu
mayý yýllardýr baþaramýyordu.
Patron’un hayvanat bahçesindeki aslan bütün gece
huzursuzlanmýþtý. Kafesini adýmlarken hayal etti onu.
Rüyasýnda koyu ve daðlarýn yamaçlarýný kaplayan sisi gör
müþtü; sis ay ýþýðýnda yeni yaðmýþ kara benziyordu.
Hafif bir uykudaydý, elleri yanlarýnda... Lambadan yayý
lan parýltý çarþafa týrmanýp göðsünde kaybolarak alnýna
vuran ýþýk hariç yüzünü karanlýklar içinde býrakýyordu. Elli
sine yaklaþýyordu, ama herkes onun hâlâ çok etkileyici
göründüðünü söylerdi. Açýk teni, geniþ omuzlarý, orta boyu,
uzun ve ince parmaklarýna raðmen kuvvetli elleri vardý.
Sýk, sýrma gibi saçlarýný hâlâ geriye taramak zorunda kalý
yordu.
Odasý, koridorda Bay Hearst’ün yatak odasýndan iki
kapý uzaktaydý. Patron onu yakýnýnda istediði için buraya
ilk geldiði günden beri hizmetkârlara ayrýlan bölümde tek
bir gece bile geçirmemiþti. Genellikle, yaþlý adam kendisini
çaðýrdýðýnda duyabilmek için kapýsýný aralýk býrakýp yatar
dý, ama bu akþam yaþlý adam orada olmadýðý ve bir sonraki
güne kadar da gelmesi beklenmediði için kapýsýný kapat
mýþtý. Ama akþam yemeðinden hemen önce Bayan Davies
çýkagelmiþ ve herkesi þaþýrtmýþtý. Cumaya kadar Los
Angeles’ta olacaðýný sanýyorlardý oysa. Yalnýzdý.
Ertesi sabah demir, çimento ve çelik taþýyan bir gemi
nin San Simeon iskelesine yanaþmasý bekleniyordu. Son
sevkýyatta aldatýldýðýný düþünen Patronu yükün boþaltýlma
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sýný denetlemesini istemiþti. Kristjan, tüm günü deniz kena
rýnda geçireceði için sevinçliydi.
Denizin kokusu pencereden içeri girdi ve Kristjan
uykusunda, sanki hissetmiþ gibi, baþýný kokunun geldiði
yöne doðru çevirdi. Sol elinin parmaklarý hafifçe seðirdi
ama daha sonra vücudu ara sýra titreyen gözkapaklarý hariç
sakinleþti ve nefes alýþ veriþi yavaþlayarak normale döndü.
Son zamanlarda rüyalarý onu Ýzlanda’da büyüdüðü küçük
köye götürür olmuþtu, oradaki mendireðe ve kasabanýn
arkasýndaki daðlara... Sebebini bilmiyordu ve rüyalarýnýn
bir önemi olduðunu da düþünmüyordu.
Genç kadýn odanýn kapýsýný açýp içeri girdiðinde uyan
madý Kristjan. Arkasýndaki kapýyý aralýk býrakarak yataðýn
yanýna gelen genç kadýn durdu ve ona baktý. Perdeler titre
þiyor, çarþafýn altýndan Kristjan’ýn vücudu belli oluyordu.
Kadýn onu seyrederken durduðu yerde hiç hareket
etmemiþ olmasýna raðmen, Kristjan, sonunda onun varlýðý
ný hissetti. Yavaþça gözlerini açtý, ýþýða alýþýncaya kadar göz
lerini kýrpýþtýrdý ve daha sonra baþýný onun olduðu yöne
doðru çevirerek,
“Sen misin?” diye sordu.
Genç kadýn beyaz ipekten bir sabahlýk giymiþ ve kolla
rýný kavuþturmuþtu. Uzun, dalgalý sarý saçlarýný açýk býrak
mýþtý. Gözleri parlak mavi ve gülümsemesi, eðer isterse, bir
kýz çocuðununki gibiydi. Ýþaretparmaðý ile ortaparmaðýnýn
arasýnda sanki orada olduðunu unutmuþ gibi bir sigara
aðýzlýðý tutmaktaydý. Parmaklarý kýsa ve pembeydi. Uzun ve
beyaz sigara aðýzlýðýnýn sigarayý tutan kýsmýnda altýn renkli
bir halkasý vardý.
“Ne dedin?” diye sessizce sordu. “Ýzlandaca mý konuþu
yordun?”
Bir müddet uykusunu üzerinden atamadý Kristjan, san
ki rüyasýnýn derinliklerinden biri buna engel oluyordu.
“Ah, siz misiniz Bayan Davies?”diyebildi en sonunda.
“Kötü bir þey mi oldu?”
“Her þey yolunda.”
Elini uzatsa erkeðin tenine dokunabilirdi. Her ikisi de
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bunun farkýndaydý.
“Kim olduðumu sandýn?”
“Rüya görüyordum...”
“Kimi görüyordun?”
Cevap vermedi.
“Bir kadýnla mý ilgiliydi?”
Dirsekleri üzerinde doðruldu.
“Rüya görüyordum. Bir sorun mu var?”
Kadýn gülümsedi. Kendi gülümsemesiydi, oynadýðý
filmlerde kullandýðý gülümsemelerden biri deðil.
“Cumartesi için hazýrlanan konuk listesine ihtiyacým
var. Eðer sorun olmazsa...”
Kristjan dikkati daðýlmýþ bir þekilde kadýna baktý, loþ
ýþýðýn altýndaki sessizlikte beyaz bir figür, çarþafýn altýnda
gerindi.
“Aþaðýda, mutfakta. Gidip getiririm.”
Kadýn hareket etmedi.
“Size getireceðim...”
Sonunda arkasýný dönüp kapýya ilerleyen kadýnýn nefe
sinin kokusunu duydu. Ýçki þiþelerini bulmuþ olmasýna
þaþýrmamýþtý; Patron ona göz kulak olmak üzere evde deðil
di. Koku hafifti ve rahatsýz edici deðildi.
Genç kadýn kapýda geri döndü.
“Christian,” dedi. “Uyuyamýyorum. Aslan bütün gece
kükreyip durdu. Bu konuda yapabileceðin bir þey var mý?”
Kristjan’dan on, on sekiz yaþýnda Broadway’de bir
dansçýyken tanýþtýðý Hearst’ten ise yirmi beþ yaþ küçüktü.
Hearst, Doðu Yakasý’nda yaþayan karýsýndan boþanmamýþtý.
Beþ oðullarý vardý. Bayan Davies ise artýk bir film yýldýzýydý.
“Listeyi getireceðim,” dedi Kristjan. “Bence sonra biraz
uyumaya çalýþmalýsýnýz.”
Kadýn odadan çýktýðýnda yataktan yavaþça kalktý ve
üzerini giyinmeden önce uzun bir süre pencerenin önünde
durdu.
Aslan artýk susmuþtu.

Geceye Yürümek
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San Simeon, 20 Mayýs 1937
Sevgilim Elisabet!
Sana neler olduðunu açýklamaya çalýþmak konusunda
verdiðim sözü unutmuþ deðilim. Bu kesinlikle çok zor ola
cak, çünkü çoðu kez ben bile anladýðýmdan kuþku duyuyo
rum. Bunu söyleyerek yaptýklarým için mazeret uydurmaya
çalýþmýyorum; öyle düþünmeni istemem. Daha iyisini hak
ettiðini biliyorum.

Çok uzun zaman önce sessizliðe gömülen bir sesin
küçük ayrýntýlarýný hatýrlamak istermiþ gibi, gözleri dalgýn,
zaman zaman kalemini indirip kapaðýný çevirerek yavaþ
yavaþ yazýyordu. Kendini rahatsýz hissedinceye kadar bu
þekilde uzun bir süre oturdu ve kulaklarýyla oynamaya baþ
ladý. Balkon kapýsýný açmýþtý. Ilýk bir esinti önündeki masa
da duran kâðýdý havalandýrýp sonra sanki onu rahatsýz
etmek istemezmiþ gibi, dikkatle tekrar yerine býraktý. Açýk
olan pencereler ve balkon kapýsý o akþam yine soluk almak
ta güçlük çeken Patron için karþýlýklý esinti yaratýyordu.
“Sevgilim Elisabet,” diye yazdý hiç tereddüt etmeden.
Hepsinin ayný þekilde baþlamasýný saðlamak için daha önce
yazdýðý iki mektuptaki hitap þeklini de deðiþtirmiþti. Uzun
bir süre böyle hassas bir kelimenin –sevgilim– uygunsuz ve
küstah kaçmasýndan endiþelendiði için kullanmakta tered
düt etmiþti. Neredeyse dört yýl önce ona ilk kez yazmaya
çalýþtýðý dönemde pes etmesinin sebebi belki de buydu. Ona
nasýl hitap edeceðini bile bilmiyor olmasý rahatsýz etmiþti.
Ama þimdi bu kelimeyi kullanma konusunda çok rahattý ve
hiç düþünmeden, hatta zevk alarak, bunu bir teselli kaynaðý
gibi görerek ve kelimeyi yumuþakça, sanki dua eder gibi
mýrýldanarak isminin önüne yazabiliyordu.
Ýlk mektubunu bir ay kadar önce yazmýþtý. Bu üçüncü
süydü.

Bu sabah, Çay Taraçasý olarak bilinen yere Patron’un
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kahvaltýsýný götürürken birdenbire Eyrarbakki’deki ilk yýlý
mýzý düþünmeye baþladým. Ne zamandý – 1908? 1909? Saný
rým 1909’du, öyle deðil mi? Durup dururken, ben ofise git
meden, sen ise piyanonun baþýna oturmadan önce kumsal
da yaptýðýmýz sabah yürüyüþleri geldi aklýma. O yürüyüþle
ri gerçekten her gün yapýp yapmadýðýmýzý düþünüyordum,
ama tam olarak hatýrlayamýyorum. Yine de en azýndan gün
aþýrý yapmýþ olduðumuzdan neredeyse eminim. Kumsalda
ki bu yürüyüþlerimizi hangi mevsim olursa olsun yapmýþ
olduðumuzdan da eminim; ama yine de bizi sadece parlak
güneþin altýnda hayal edebiliyorum...

Aniden uzaklara dalýp gitti, bir an için sanki havada asý
lý kalmýþ gibi hissetti. Kopenhag’dan döndüðünde Eyrar
bakki’yi ne kadar küçük bulduðunu ve hemen Reykjavik’e
dönmelerini ne kadar istemiþ olduðunu hatýrladý. Ýzlanda’nýn
köyleri, diye düþünmüþtü kendi kendine, herkesin burnunu
baþkasýnýn iþine soktuðu, bomboþ devasa bir arazinin orta
sýndaki küçük bir hapishane gibi. Ama kendini tuttu.
Elisabet’e yazdýðý mektuplar bu tip düþüncelerini açýða vur
masý için kesinlikle uygun deðildi. Hayýr, kendime hâkim
olmalýyým, telaþa kapýlmamalýyým, diye düþündü.
Kafasýný boþaltmak için ayaða kalktý. Taraçada ayak
sesleri duydu, balkona çýktý ve mutfakta çalýþan kýzlardan
birinin tepeden indiðini gördü. “Aklýmý daðýtan þey,” dedi
kendi kendine “ayak sesleriydi.” Ayak sesleri yavaþ yavaþ
yok oldu, ama o hâlâ kumsalda ezilen kumlarýn sesini duya
biliyordu.

Einar’a hamile olduðun dönemde hâlâ sabah yürüyüþ
lerimizi yaptýðýmýzý hatýrlar gibiyim, en azýndan hamileliði
nin ilk aylarýnda, ama sonrasýnda yürüyüþlerimizi temelli
bitirdik mi, yoksa sonradan yeniden baþladýk mý hatýrlaya
mýyorum. Her nasýlsa, Maria doðmadan önce bu alýþkanlýðý
mýzdan vazgeçtiðimizi sanýyorum, çünkü onun doðumun
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dan kýsa bir süre sonra Reykjavik’e taþýnmýþtýk. 1912 yýlýy
dý. Tanrým, o kadar uzun bir zaman olmuþ ki.

“O kadar uzun bir zaman ki,” diye akþamýn sessizliðin
de tekrarladý. Kaç yýl geçtiðini hesaplamak yerine bu konu
yu düþünmekten vazgeçmeyi tercih etti. Ýki eliyle balkon
parmaklýðýný kavradý, öne doðru eðildi ve daha sonra doðru
larak içeri girdi.

Soluk ay daðlarýn üzerinden doðmuþtu. Bir seferinde
ona yeniayýn ýþýðý altýnda onun ayak izlerini takip edebile
ceðini söylemiþ olduðunu hatýrladý, ama sonra bunu ona
hatýrlatmak için doðru bir zaman olmadýðýna karar verdi.

Tam tekrar oturmak üzereydi ki koridorda adýnýn yan
kýlandýðýný duydu. Ýki kez, sonuncusu daha yüksek sesle.
“Christian!”
Patron’u istese kolaylýkla yataðýnýn kenarýnda duran ve
kâhyasýnýn odasýndaki zili çalan düðmeye basabilirdi ama
bunu hiçbir zaman yapmazdý. Uþaðý yanýna gelene kadar
“Christian!” diye son heceyi uzatarak seslenmeyi tercih
ederdi.
Ýlk yýllarda Patronunun yanýna gitmeden önce mutlaka
ceketini giyer, kravatýný düzeltir ve derli toplu olduðundan
emin olmak için aynaya bakardý, ama þimdi görev bilincin
den çok sadece bir alýþkanlýkla önceden gevþetmiþ olduðu
manþetlerini baðlamak için durdu, pantolonunun bir paça
sýndaki çiçek tozlarýný fýrçaladý ve sonra ceketini giymeden
dýþarý çýktý.
Patron yaklaþan ayak seslerini duymasýna raðmen onu
yanýnda istediðini ve gücünü belli etmek istercesine bir kez
daha seslendi.
Masanýn üzerindeki küçük bir bölmenin içinde diðer
öteberinin –bir sigara kutusu, bir vazo ve sapý kýrýk antika
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bir kaþýk– yaný sýra bronzdan iki aslan durmaktaydý. Aslan
lardan birinin elinde ayý, diðerinin elinde ise günü belirten
kartlar vardý: 20 Mayýs. Son birkaç gündür anýlarýnda kendi
sini neyin rahatsýz ettiðini bir anda anlayarak aslanlarýn
yanýnda olduðu yerde kalakaldý. 20 Mayýs. Maria yarýn yir
mi beþine girecekti.
Baþýný istemsizce, sanki hiç beklemediði bir anda karþý
laþtýðý bir saldýrýyý kovmak istercesine salladý. Kulaklarý
çýnlýyordu ama bunu umursamadan Patron’un odasýnýn
kapýsýný iterek açtý ve yavaþ adýmlarla kasvetli karanlýða
girdi.
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