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GİRİŞ

T am olarak bir hafta sonra darağacında asılacaktım.
Arkadaşlarım, ailem ve her şeyden çok, sevgi uğru-

na asılacaktım. Bu düşünce, boynuma dolanan urganı, 
ayaklarımın zemini arayışını, bacaklarımın havada sallanarak… 
dans edişini hayal edince, bana şaşılacak derecede küçük bir ra-
hatlama sunuyordu. 

Daha bu sabah hiçbir şeyden haberim yoktu. Bu sabah Co-
mic-Con’da sosisli, ter ve parfüm kokularını içime çekerken canlı 
renklerdeki kostümler, kameraların flaşları, davul ve keman ses-
leriyle çevrelenmiş hâldeydim. Dünse okulda aptal bir İngilizce 
sunumu yüzünden endişeleniyor ve başka bir dünyada olmayı 
diliyordum.

Ne dilediğine dikkat et çünkü bazen gerçeklik gerçekten ber-
bat bir şey. 
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1

Ayağa kalkarken yere kadar uzanan elbisemin bacakları-
ma yapıştığının farkına vardım ve zarif bir şekilde ku-
maşı çekiştirerek bacaklarımdan ayırdım. 

“Hadi göreyim seni,” diye fısıldadı Katie.
Cevap vermedim. Bu aptal sunum için neden gönüllü olmuş-

tum ki? Topluluk önünde konuşmak güçlü olduğum bir konu 
değildi. Dürüst olmak gerekirse, toplulukla alakalı hiçbir şeyde 
iyi değildim. 

“Ne zaman hazırsan, Violet,” dedi Bayan Thompson.
Kumaşı bir kere daha çekiştirdikten sonra sınıfın önüne doğ-

ru ilerledim. Birden, sanki sınıf arkadaşlarımın gözlerinde kü-
çültücü ışınlar varmış gibi, kendimi ufacık hissettim. Küçülen 
Violet. Bu beni güldürdü. Şimdi gergin olduğum kadar dengesiz 
biri gibi de görünüyordum. 

Bayan Thompson bana, neredeyse dağılmak üzere olan ma-
sasından gülümsedi. “Violet, bize en sevdiğin kitaptan bahset. 
Adı nedir?” 

“Sally King’den Darağacı Dansı,” diye cevapladım.
Arka sıralardaki oğlanlardan toplu bir inleme sesi geldi. Ama 

sadece hayal kırıklığına uğramış numarası yapıyorlardı. Geçen 
sene filmi çıktığında onları sinemada görmüştüm ve hatırladı-
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ğım kadarıyla hepsi kuşku uyandıran kıpkırmızı gözlerle film-
den çıkmışlardı. 

Derin bir nefes alıp konuşmaya başladım. 
“Evvel zaman içinde, insanlar diye tanınan bir ırk yaşarmış. 
“İnsanlar akıllı, hırslı ama aynı zamanda açgözlülermiş ve bu aç-

gözlülükleri mükemmelliğe olan bitmek bilmez takıntılarına kadar 
uzanmış. Mükemmel bir vücut, zekâ ve hayat. 22. yüzyıla geçerken bu 
takıntı onları, genetik olarak geliştirilmiş ilk nesil insanların yaratılma-
sına yönlendirmiş.”

Dramatik bir şekilde durup sınıfa baktım. Büyülenmelerini, 
gözlerinin kocaman açılmasını umuyordum ama onun yerine 
uyukluyormuş gibiydiler.

“Gemler. Genetik Olarak Geliştirilmiş İnsanlar.* Uzun boylu, güç-
lü, güzel görünüşlüydüler ve IQ seviyeleri 130’un üzerindeydi. Gem-
lerin, hastalık ve suçtan arınmış, Çayırlık diye anılan taşra bölgelerine 
yerleşmesi uzun sürmemişti.” 

Ağırlığımı bir ayağımdan diğerine vererek saçımı gözlerimin 
önünden çektim ve şu anda bir aptal gibi göründüğüm düşün-
cesini beynimin karanlık ve kullanılmamış köşelerine öteledim. 

“Peki ya genetik olarak geliştirilmemiş insanlara ne oldu? Benim 
veya sizin gibi normal erkek ve kadınlara? Kusurlular** olarak bilinme-
ye başladılar. Impler. Londra, Manchester, Paris, Moskova gibi hastalık 
ve suçla kaynayan eski şehirlerin içinde, kilometrelerce uzanan şehir 
duvarlarının arkalarına tıkılıp bombalanarak dize getirildiler. Sadece 
güçlü ve yetenekli Implerin Çayırlık’a girip Gemlere köle olarak hizmet 
etmelerine izin veriliyordu.

“‘İnsan’ kelimesi ağıza alınamaz hâle gelmiş… yasaklanmıştı. 
“Sadece Gemler ve Impler…”
Sınıfın arka taraflarında oturan Ryan Bell, “O zaman ben bir 

Imp’im,” diye araya girdi. “Bunu mu söylemeye çalışıyorsun?”
Harika. Sözümü kesen biri tam da ihtiyacım olan şeydi. Keş-

ke, filmi iki saat boyunca kâğıt mendil burnuna dayalı bir şekil-

* (İng.) Genetically Enhanced Man. –çn
** (İng.) Imperfects. –çn
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de izlediği için bunu zaten biliyor olması gerektiğini belirtecek 
cesaretim olsaydı.

“Kapa çeneni, Bellend*,” dedi Katie. Ona bakmak için döndü-
ğünde kırmızı küt saçları mükemmel bir açıyla savruldu. Surat 
ifadesini göremesem de ona meşhur bakışını attığını biliyordum. 
Dudaklarını birbirine bastırıp bezelye yeşili gözlerini kıstığı bakışı. 

“Bende kusurlu olan hiçbir şey yok,” dedi Ryan.
Katie kahkahayla öksürük arası tuhaf bir ses çıkardı.
Bayan Thompson kaşlarını çattı. “Sanırım Violet’ın demek is-

tediği, hiçbirimizin mükemmel olmadığı, Ryan. Tabii gelecekten 
gelen bir süper kahraman değilsen ki böyle bir şey olduğunu hiç 
sanmıyorum.” 

Derin bir nefes al. Uyuşmuş dudakları görmezden gel.
“Implerin boyun eğmeye devam etmesi için Gemler her hafta büyük 

kolezyumlarda toplanıp Darağacı Dansı olarak da bilenen etkinlikte Imp-
lerin asılmalarını izliyorlardı. Ama Implerden bazıları kaderlerini ka-
bullenmeyi reddedip isyancı bir grup kurarak temel Imp haklarının iade 
edilmesinde kararlıydılar. Asilerin lideri, Thorn** olarak anılıyordu.” 

Resmini bulmak için kâğıtlarımı karıştırdım. Filmden bir sah-
nenin çıktısıydı. Bayan Thompson, kâğıdı nemli parmaklarım-
dan alıp duvara iğneledi. Thorn’un resmi onun gücünü, kuvve-
tini göstermekte yetersiz kalıyordu. Bu kadar küçük bir resimde, 
sadece baştan aşağı siyah deriler içinde, keskin hatlı yüzünde 
çaprazlama bir göz bandı olan korsan bir aksiyon figürü gibiydi. 

“Thorn, Gem hükümetinin sırlarını ele geçirmek için detaylı bir 
plan oluşturdu ve en güvendiği iki asiden, kendilerine taraflarına çeke-
cekleri genç bir dişi Imp bulmalarını istedi.

“Rose’u aralarına aldılar.” 
Rose. Bu hikâyenin baş kadın kahramanıydı. Tutkulu, fevri 

ve cesurdu. Hiç sektirmeden her gün, onun gibi olabilmeyi dili-
yordum. Ve şimdiye kadar vardığım seviye şöyleydi…

* (İng.) Argoda uyuz kimse anlamına gelir ve karakterin ismine uygunluğu 
yüzünden lakap olarak kullanılmıştır. –çn

** (İng.) Diken. –çn
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Tutkulu: Lakabım Bakire Violet’tı.
Fevri: Bu sunum için iki gün hazırlanmıştım.
Cesur: Yüzüm terlemeye başlamıştı.
Aslında benzer tek noktamız, soluk tenlerimiz ve erkekler ko-

nusundaki tercihlerimizdi. 
Bayan Thompson’a başımı salladım ve o da işareti anlayıp 

interaktif tahtanın yanına geldi. Tahtada filmin açılış sahnesini 
gösteren bir YouTube videosu oynamaya başladı. Rose Kolez-
yum’un dışındaki duvara tırmanırken kamera ona odaklanmıştı. 
Mükemmel görünüyordu ve koyu renkli uzun saçları sırtından 
aşağı dökülüyordu. Duvarın zirvesine ulaşırken, gittikçe yükse-
len keman sesleri ona eşlik ediyordu.

Kamera, Kolezyum’un içindeki izleyicilere çevrildi. Gemler-
den oluşan bir grubun güzel suratları Imp kanı için uluyordu. 
Dokuz tane hükümlü Imp, tahta bir sahneye getirildi ve boyun-
larına urganlar geçirildi. Kurtarılmalarına sadece dakikalar ol-
duğunu biliyordum ama yine de endişeliydim. Sınıf arkadaşları-
ma hızlıca bir bakış attım. Endişeli ve dikkatlerini vermiş gözü-
küyorlardı. Gülümsemeyle dudağımın kenarı kıvrıldı.

Gem Başkanı sahnenin arkasındaki devasa ekranda belirip 
hükümlü Impleri sözde suçlarıyla tanıştırdı: hırsızlık, tecavüz, 
cinayet. Kamera, koyu saçları yüzüne vuran Rose’a çevrildi. Hü-
kümlü Implerin sadece yoksulluk ve açlıktan suçlu olduklarını 
biliyordu. Kemerinden bir el bombası çekip dudaklarına dokun-
durduktan sonra aşağıdaki kalabalığa fırlattı.

Video, bomba patlamadan hemen önce sona erdi.
“Gemlerin bomba yüzünden dikkatleri dağılırken asiler kurtarma 

görevine girişerek hükümlü Impleri darağacından kurtardılar. Rose 
kimseye yakalanmadan dış duvarlardan aşağı kayarken asiler arasında-
ki değerini sağlama almıştı.

“O yüzden Thorn, Rose’u şu âna kadarki en tehlikeli asi görevine 
gönderdi: Harper görevi. Rose, Çayırlık’ın derinlerinde bulunan Har-
per malikânesine sızıp, güçlü bir Gem yetkilisi olan ev sahibi Jeremy 
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Harper için köle kılığına girecekti. Rose, gizli Gem bilgilerini ele geçi-
rebilmek için, hemen Jeremy’nin oğluyla arkadaş oldu.

“Jeremy’nin oğlu, Willow adında bir Gem’di.” 
Willow. Rose olmayı dilememin ana sebebiydi. Ellerimin tit-

remesine ve adrenalin kalıntıları hâlâ damarlarımda geziniyor 
olmasına rağmen, resmini tutmaya devam ederek sınıfın görme-
si için yukarı kaldırdım. Resmin panoya asılabilmesi için bir rap-
tiyeyle mükemmel yüzünde delik açılması düşüncesine katlana-
madım. Bu postere saatlerce bakıp karamel rengi teninin, yüz 
hatlarının ve elmacıkkemiklerinin her zerresini hafızama kazı-
mıştım. Kızlardan birkaçının iç çektiğini, birkaç küçük çığlığın 
peşinden gelen kıkırdamaları duydum. Resmi not yığınına geri 
koyarken bir sahiplenme hissi içimi yiyip bitiriyordu. 

“Casusluk ve bir Gem ile ilişki – bunlar yakalanacak kadar şansız 
olan bir Imp için ölümle cezalandırılacak iki suçtu. Ama Willow nazik 
ve yakışıklıydı. Rose kısa sürede en büyük tehdidin Willow’a olan hisle-
rinin yoğunluğu olduğunu fark etti. Ona ihanet edemedi ve bir asi ola-
rak gerçek kimliğini ortaya çıkarmadan malikâneden kaçtı. Imp şehrine 
dönerek Thorn’a Harper görevinin başarısız olduğunu haber verdi…” 

“Sıkıcı,” dedi Ryan.
“Ryan, cidden,” diye tersledi Bayan Thompson. “Araya gir-

meyi bırak. Artık ortaokulda değilsin. Senden daha iyisini bek-
liyorum.” Bana dönüp gülümsedi. “Sanırım kitabın yarısındaki 
düğüme, dönüm noktasına yaklaştık, değil mi Violet?”

Başımla onayladım. “Rose, malikâneden onu korumak için 
kaçtı. Önceliğini asiler yerine Willow’a vermişti. Aşkı seçmişti.”

“Evet. Popüler ve modern romanların hâlâ geleneksel olay 
örgüsünü takip ettiğinin bir örneği… Devam et.”

“Çaresizce onu tekrar kazanmayı isteyen Willow, Imp kılığına 
girerek Rose’u şehirde takip etti. Ama asiler tarafından yakalanınca 
Rose’un asıl amacının ona ihanet etmek olduğunu öğrendi. Kalbi kırık 
bir şekilde esir tutulurken bütün umudu yıkılmış gibiydi.

“Ama Rose onu gerçekten sevdiğini söyledi ve beraber yeni bir ha-
yat kurmaya kararlı bir şekilde asilerden kaçtılar.
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“Ama bazen aşk her şeyin üstesinden gelemiyordu.
“Gem yetkileri onların izini sürdü ve Rose, masum bir Gem oğlanı-

nı baştan çıkarmakla suçlanarak darağacı dansına götürüldü.”
Bir başka YouTube videosu daha başladı. Rose yine darağacı 

dansındaydı ama bu sefer boynuna urgan dolanmış şekilde Ko-
lezyum’un önünde tahta sahnede dururken Gemlerden oluşan 
kalabalık onun kanı için sloganlar atıyordu. 

“DURUN!” Willow sahneye atladı. “Benim ismim Willow Har-
per. Asmak üzere olduğunuz Imp’in de bir ismi var. Rose. O tanıdı-
ğım en cesur ve nazik insan. Imp veya Gem olsun, o bir insan. Baştan 
çıkarıcı veya suçlu değil. Benim en iyi arkadaşım. Onu tüm kalbimle 
seviyorum.” Kızın kararlı yüzüne baktı. “Seni seviyorum, Rose.” 

“Ben de seni seviyorum,” diye feryat etti Rose.
Neler olacağını elbette biliyordum ama yine de kirpiklerimde 

gözyaşlarının ağırlığını hissediyordum ve karşımdaki iki boyut-
lu görüntüye uzanıp urganı koparmaya dair önlenemez bir dür-
tü içindeydim. 

Rose’un ayağının altındaki kapak açıldı. Vücudu aşağı düşer-
ken bacakları bükülüyor, son dansını ederken havada tekmeler 
atıyordu.

Video sona erdi. Kimse konuşmadı.
Sonunda Bayan Thompson sessizliği bozdu. “Yazar ne kadar 

harika bir doruk noktası yaratmış. Ama elbette bir çeşit çözüm 
sunulmuştur sanıyorum?”

Başımla onayladım ve buruşmuş kâğıtlarımın son sayfasını 
buldum.

“Willow, gözyaşları Rose’un yüzüne damlarken, onun cansız bede-
nini kucakladı. Gemleri, hükümet tarafından teşvik edilen cinayetlerin 
sürüp gitmesine izin verdikleri için azarladı ve kendisine katılmaları 
için onlara yalvardı. Trajik sahne karşısında etkilenen Gemler ise dara-
ğacını yerle bir ettiler.

“Darağacı dansı sonunda yasaklandı.
“Rose’un ölümü bir devrimi ateşledi.
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“Böylece Impler ve Gemler, bir kere daha kendilerine insan demeye 
başladılar.” 

Duvarlar son kelimelerimi soğuruyor gibiydi ve ağzımda tü-
kürük kalmadığı hâlde bir şekilde yutkunmayı başardım. Yine 
sessizlik. Alice’in burada olmasını diledim. Burada olsaydı, beni 
alkışlayıp tezahürat yaparak, “Tekrar!” diye bağırırdı… ve her-
kes de ona katılırdı.

Bir an Katie’yle bakışlarımız buluştu. Bana göz kırptı. Bu um-
duğum tarzda, herkesin duyacağı bir destek gösterisi değildi 
ama yine de kendimi iyi hissetmemi sağlamıştı.

“Teşekkürler, Violet.” Bayan Thompson gözlüklerinin üze-
rinden bana baktı. “Ne kadar harika bir sunum.”

“Teşekkürler, kitabın hakkını vermek istedim.”
Bayan Thompson gülümsedi. “İçine kattığın renklerden bunu 

anlayabiliyorum. Eninde sonunda senden bir yazar çıkaracağız.” 
Keyifle yanaklarım kızardı. Yazmak her zaman Alice’in işi ol-

muştu. Ben şu âna kadar hiç bu konuya değinmeye cesaret ede-
memiştim. “Teşekkürler, Bayan Thompson.”

Yalaka. Öğretmenin gözdesi. Sınıfın arka tarafından alaycı tısla-
malar geliyordu kulağıma. 

Sandalyeme oturdum. Katie beni dürtüp fısıldadı. “Oldukça 
iyi geçti.” Ama hâlâ Ryan ve suç ortaklarının kıs kıs gülmelerini, 
kelimelerinin birbirine karışmasını duyabiliyordum. Yanaklarım 
kızarmaya, tekrar kaşınmaya başladı. Kahrolası kâğıtlar elime 
yapışmadan duramıyorlardı. Rose olsaydı bu şekilde dağılmaz-
dı. Saçımın yüzüme düşmesine izin verip karanlık ve dalgalı bir 
kalkan oluşturdum kendime.

“Sonuncu sunum da bitti,” dedi Bayan Thompson. “Üç farklı 
romanın konusunu dinledik ama hepsi aşağı yukarı aynı yapıyı 
takip ediyor.” 

Zilin çalışına kitap, kalem ve sırt çantası toplama sesleri eşlik 
etti. 

Katie, kâğıtların ıslak ellerimden sökülmesine yardım etti. 
“Tanrım, o lanet kitabı cidden seviyorsun.”
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“Evet.”
“Willow’dan bahsederken yüzünü görmeliydin.”
“O benim normal hâlim.” 
Kirpiklerini kırpıştırdı. “Ama Willow nazik ve yakışıklıydı, 

ayrıca Violet –üzgünüm, Rose demek istemiştim– en büyük teh-
likenin coşan hormonlarının gücü olduğunu hemen fark etti.” 
Katie dudaklarını bükerek burnundaki çillerinin uzamasına se-
bep oldu. 

“Bas git,” diyerek güldüm. Katie beni hep güldürüyordu. 
Gerginliğim azalınca, parçalanan kâğıtları çantama tıkamayı be-
cerebildim. Katie, Liverpool’dan Londra’ya geçen yaz taşınmış-
tı. Bu yüzden onu uzun süredir tanımıyordum ama aramızda 
hemen bir bağ kurulmuştu. Kuru bir mizah anlayışı vardı ve 
“dürzü”, “züttürük” gibi tuhaf küfürler kullanıyordu. Hoş bir 
Liverpool aksanı ile konuşuyordu ve babamın da söylediği gibi, 
bu onu ayakları yere basan biri gibi gösteriyordu. Ama yine de 
bebeksi hatları, açık kızıl renkli saçlarıyla Jane Austen romanla-
rından çıkmış gibiydi. Gerçekten de çello çalıyordu. Benimse tek 
yapabildiğim Xbox oynamaktı.

“Bellend konusunu kafaya takma, sadece sana kesik,” dedi.
“Ya, tabii. Geçen sene Alice ile onu sinemada yakaladığımız 

için utanıyor.” 
Sandalyesini geri çekti. “Hadi ama, çok ateşli olduğunun far-

kındasın.”
Kahkaha attım. “Evet, araba kazası geçirmiş domuz gibi ter-

liyorum.”
“Bazı insanlar gibi bir seksen boylarında ve sarışın değilsin 

diye.” 
Alice’i kastediyordu. Cevap vermedim. En yakın arkadaşının 

İngiltere’nin yeni top modeli gibi görünmesi durumu zorlaştırı-
yordu. Ufacık bir kıskançlık tohumu içime düştü ve bu yüzden 
kendimden nefret ettim. Koridorda eve gitmek için acele eden 
öğrenci kalabalığına katıldık. 

Konuyu değiştirdim. “Darağacı Dansı’nı hâlâ okumadığına 
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inanamıyorum. Bu bir çeşit ergenliğe geçiş ayini gibidir.” Kala-
balıkta sesim duyulmaz oldu ve bir kere daha kendimi ufacık 
hissederken buldum.

“Eh, artık okumama gerek kalmadı. Üzerinde bir sürpriz bo-
zan uyarısı taşımalısın.” 

“Filmi daha izlemedin bile.”
“Tekrarlıyorum. Sürpriz bozan uyarısı.” 
Büyük sınıfların yolundan çekilmeniz gerektiğine dair yazılı 

olmayan kuralı bilmiyormuş gibi görünen onuncu sınıf kızlarına 
dirsek atarak geçtik. 

İstemeden olmuş gibi yaparak, sarışın bir kızın ayak par-
mağına bastım. “Evet ama Russell kesinlikle çok iyi bir seçim.” 
Filmde Willow rolünü oynayan aktör Russell Jones’tan bahsedi-
yordum.

“Gerçekten mi? Daha önce hiç bahsetmemiştin. İşte Alice ge-
liyor.” Gülümsemesi Katie’nin dudaklarından eksilmemişti ama 
gözlerinden kaybolup gitmişti. Aynı benim gibi, diğer insanları 
okuyarak Alice’in gelmekte olduğunu anlamayı öğrenmişti. Bü-
tün erkekler omuzlarının üzerinden bakıyordu, bütün kızlar ise 
kaşlarını çatarak sessizliğe gömülmüştü. 

Gerçekten kalabalık tıpkı Kızıldeniz gibi ikiye ayrılmıştı ama 
bu Musa’nın bize doğru yürürken fayans zemini yiyip bitiren 
uzun, bronz bacakları vardı. Mükemmel oval yüzü gülümse-
meyle aydınlandı. Onunla birinci sınıfın ilk gününde tanıştığım-
dan beri bu gülümsemeye sahipti. Bu kadar güzel olduğu için 
onu affetmenizi sağlayacak sıcaklıkta bir gülümsemeydi. 

İtelenmeyeceğinden emin bir şekilde, koridorun ortasında 
durdu. “Ee, nasıl geçti?”

“Çok boktan,” dedim.
Katie sırtımı sıvazladı. “Hayır, değildi. İyiydi.”
“Evet, iyi büyüklükte bir boktu,” diye cevap verdim.
Alice açık renkli saçını tek omzuna doğru savurdu. “Merak 

etme, Vi, Darağacı Dansı’nın güzelliğinin farkına varmadıkları 
kesin. Cahil ve zevksizler.” Katie’ye imalı bir bakış attı.
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“Shakespeare değil ya,” diye mırıldandı Katie.
Alice iç ekti. “Keşke Thompson’ın sınıfında olsaydım. Bizden 

çok daha iyi şeyler yapıyorsunuz. Olay örgüsü. Bu konuya ger-
çekten katkım olabilirdi.” Bize yükselen bir hayran kurgu yazarı 
olduğunu hatırlatmayı seviyordu. Darağacı Dansı’ndan esinlene-
rek yeni bir şey yazıyordu ve kurguyla oynayarak karakterleri 
kendine göre değiştiriyordu. Gerçek hayatta insanlara istediğini 
yaptırmakta bu kadar başarılı olduğu hâlde, bunu yazarak da 
yapma isteği duyuyor olması ironikti. Belki de yazmak, gerçek 
hayattaki sanatını geliştirdiği yerdi. Bir kere daha kıskançlık to-
humunu yutkundum.

“Bayan Thompson, Violet’ın yazar olabileceğini söyledi, değil 
mi Vi?” dedi Katie.

Alice bana bakıp mürekkep mavisi gözlerini kırptı. “Saçma-
lık. O hayal gücüne sahip değilsin. Sen defalarca Darağacı Dan-
sı’nı yazarsın.” Kollarını omzuma dolayarak beni hafifçe sıktı. 
“Ve belli ki bu iyi bir şey.” Saçının kiraz çiçeği ve limon otu ko-
kusu burnuma doldu. Birden kendimi çok özel hissettim. Alice 
bana toplum içinde sarılıyordu. 

Katie saatine baktı. “Çocuklar, benim gitmem gerekiyor. Beş 
dakika içinde çello dersim var ama sizinle yarın görüşürüz, ta-
mam mı?”

“Comic-Con,” dedik Alice ile aynı anda. Birbirimize bakarak 
gülümsedik. Bunu aylardır bekliyorduk. Russell ile tanışacaktık. 
Willow. Ağzım tekrar kurudu ve karnım heyecandan titredi; san-
ki tenim havluyla sertçe silinmiş gibiydi. 

“Darağacı Dansı’nın karakterleri olacak gideceğiz, anlaştık 
mı?” dedi Alice.

“Evet, Nate kostümünü günlerdir planlıyor,” diye cevapla-
dım. Nate küçük kardeşimdi ve Darağacı Dansı’nı, eğer böyle bir 
şey mümkünse, benden daha çok seviyordu. Annem onun da 
benimle gelmesi için ısrar etmişti. Teşekkürler, anne. 

Katie uzaklaşmaya başlarken, “Yarın görüşürüz, hayran kız-
lar,” diye omzunun üzerinden seslendi. 
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Bu sabah kostümümü giydiğimde Clark Kent’in nasıl 
uçabildiğini, Peter Parker’ın yapışkan avuçlarıyla nasıl 
duvarlara tırmanabildiğini birden anlamıştım. Herhangi 

biri olabileceğini… herhangi bir şey yapabileceğini hissetmekti 
bu. Rose’un gücünü ve güzelliğini sadece kıyafetlerini giyerek 
kendime geçirebildiğimi hayal ettim. Üzerimdeki kendir bezi te-
nime örülüyor ve bir parçam hâline geliyordu.

Bu sene cosplay meselesini gerçekten benimsemiştim. Kahve-
rengi tunik, yeşil pantolon ve asker botları giymiş, koyu saçları-
mın dalgalanıp kıvrılmasına izin vermiştim. Savaşa hazır gözük-
mek için yeşil göz farıyla yanaklarımı bile boyamıştım. Gösteriş 
olarak sadece belime kırmızı bir kuşak bağlayarak belimin ince-
liğini öne çıkarmıştım. Savaşa hazır hissetmiştim. Comic-Con’a, 
Gemleri alaşağı etmeye hazırdım. 

Ama şimdi, metronun ritmiyle salınırken, kendimi aptal gibi 
hissediyordum.

Kensington Olympia durağına doğru savrulurken tüneller, 
dökme demirden tuğlaya dönüşmüştü. Sırtımda altmış tane 
tuhaf gözün baskını hissediyordum. Parmaklarım soğuk direği 
biraz daha sıkı kavradı. Ama sonunda pis taşıma aracının zemi-
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nine bakmayı bıraktığımda çoğu yolculunun, benden daha bile 
aptal gibi görünen Katie’ye ya da Alice’e baktığını fark ettim.

Kabul, insanlar her zaman Alice’e gözlerini dikip bakardı 
ama bugün neon mavi, mini elbisesinin içinde, yatay sarı direğe 
her zaman yaptığı bir şeymiş gibi yaslanırken normalden daha 
fazla dikkat çekiyordu. Saçı sırtına doğru uzanıyordu. Yarım 
kalp kolyesini taktığını görünce bir gurur patlaması yaşadım. 
Parmaklarım kalbin kendi boynumdaki diğer yarısıyla oynarken 
pürüzlü kenarlar parmak uçlarıma battı. Alice camdaki yansı-
masını inceleyerek, boyanmış dudaklarını bir şeyler yolunda 
değilmiş gibi ısırdı. Çok güzel olduğunda böyle oluyordu işte. 
Çünkü kaybedecek bir şeyin vardı.

Çocukluktan kalan bir alışkanlıkla eline dokundum. “Mü-
kemmel görünüyorsun.”

“Sen de öyle.” Bana o harika gülümsemesini gönderdi. 
“Sokak çocuğu gibi görünüyorum.”
“Sanırım olay da bu. Rose bir sokak çocuğu, bütün Impler 

öyle.”
Katie inleyerek erkeksi görüntüsünü inceledi. Çeşitli renkte 

kilotlu çorapların karın bölgesine çapraz şekilde sarıldığı siyah 
bir tulum giymişti. Tuhaf sarmaşıklar bir ağacı kucaklıyor gibiy-
di. “En azından senin çorapların sürekli aşağı inmiyor.” Neon 
sarısı bir çorabı koltuk altına yerleştirerek çengelli iğneyle sabit-
lemeye çalıştı.

Nate ona yan bir bakış attı. “DNA spiralinin nasıl gözüktü-
ğünü biliyorsun, değil mi Katie? Sen daha çok bir müsvedde 
gibi görünüyorsun.” On dört yaşındaydı ama on iki yaşında gö-
züküyordu ve bazen The Big Bang Theory’deki Sheldon Cooper 
gibi konuşuyordu. Kahramanı Thorn gibi giyinmişken çok ap-
tal görünüyordu. Göz bandı sivri suratını kapatıyordu ve ince 
vücudu deri ceketini güçlükle dolduruyordu. Bırakın Impleri 
özgürleştirmeyi, bir pizza bile teslim edemeyecek kadar küçük 
gözüküyordu. 

Katie ceketinin hatlarını inceledi. Bir hakaretin ağzından 
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kaçmasını engellemek için dudaklarını birbirine bastırdı. Onun 
yerine, “Biliyorum, biliyorum,” diye mırıldanırken metronun 
hareketi iğneyi tutturamamasına sebep oldu. Parmağına batır-
mış olmalıydı çünkü “Siktir,” diye mırıldandı ve kanı emdikten 
sonra Nate’e döndü. “Imp olarak gelmek istemedim. Herkes Imp 
olarak gelecek…” Bana bakış atarken narin hatlarının altında bir 
suçluluk hissi belirdi. “Özür dilerim, Vi. Ve Amazon Alice gibi 
Gem olarak da gelemezdim… Boyum bir altmış bile değil.”

Alice, aklına bir fikir gelmiş gibi saçıyla oynuyordu. “Bir sürü 
çekici cüce var… Tinkerbell… Şirine.” 

“Kim bir Şirin’i ister ki?” diye sordu Katie.
“Bir başka Şirin,” dedim.
Halka düzgün bir bölgeye denk geldi ve Katie sonunda iğne-

nin çengelini kapattı. “Eh, ben lanet bir Şirin değilim, öyle değil 
mi? Ben bir spiralim ve bundan gurur duyuyorum.”

“Gururunun okşanmış olması lazım,” dedi Nate. “Kim şu in-
san kılığındaki Barbie gibi görünmek ister ki?” diyerek Alice’i 
gösterdi.

“Ay, teşekkür ederim, Nate,” dedi Alice yanakları kızararak.
Nate göz bandını çıkararak ona uzun ve sert bir bakış gönder-

di. “Bu bir övgü bile değildi. Pis, Frankenstein Gem.” 
“Bu çok akıllıca… Pis, Frankenstein Gem… ve kanon değil, 

yani orijinal metinde yer almıyor?” Her zaman Darağacı Dansı’n-
dan kanon olarak bahsediyordu ve bir kere daha bize hayran kur-
gu yazarı kişiliğini hatırlatıyordu. Kendi işinden güncel diye bah-
setmeye başlamıştı. Sanki orijinal hikâye kıyas olarak tamamen 
eski kalmış gibi. Kulağa ne kadar kibirli geldiğinden haberi yoktu. 
iPhone telefonunu Michael Kors çantasından çıkarıp bu hakareti 
gök mavisi tırnaklarıyla ekrana yazmaya başladı. “Pis, Franken-
stein Gem. Bunu kesinlikle sonraki parçamda kullanacağım.”

Nate sert bir şekilde nefes verdi. “Kendi malzemeni yaz.”
Araç yavaşladı ve metal kapılarının açılış sesini duyduk. 

Scooby Doo takımı, metronun gri arka planına tezat oluşturan çok 
renkli cüceler gibi içeri doluştu. Neredeyse vardığımızın farkına  
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vardık. Comic-Con. Titrek bir şekilde nefes aldım. Birkaç saat 
içinde Russell Jones yani Willow ile tanışacaktım ve onun arzusu-
nun gayesi olan Rose gibi giyinmiştim. Romeo’nun Juliet’i, Rhett 
Butler’ın Scarlet O’Hara’sı gibi. Bunları düşününce, bana biraz 
büyük gelen Imp botlarımı küçük, mutlu bir dansla yere vurmak 
istedim. 

“Willow’un bugün yüzlerce Rose ile tanışacağını biliyorsun, 
değil mi ablacım?” 

Nate’in aklımı okuyuş şeklinden nefret ediyordum. 
Olympia’nın soluk simetrisi mayıs havasının parlaklığıyla ve 

girişe doğru ilerleyen çizgi film karakterleriyle tamamen zıt gö-
rünüyordu. Kuyruğun en arkasına girdik.

“Birdenbire fazla giyinmişim gibi hissettim,” dedim, gözleri-
mi metrelerce uzayıp giden çıplak tenlerden alamadan. Prenses 
Leia, Wonder Woman, Daenerys Targaryen. Hepsinin bacakla-
rı ve göğüs çatalları, yalancı bronz tenleri ortalıktaydı. Solgun 
kollarımı inceleyerek iç çekişimi bastırdım. “Fazla giyinmekten 
kastım yeterince çıplak olmadığımızdı.”

“…Ve bunlar ufak bir erkek kardeşin asla duymaması gere-
ken şeyler,” dedi Nate.

Katie kahkaha attı. “Ay, zavallı Violet. Ben nasıl hissediyo-
rum sanıyorsun?”

“Sanki Lara Croft olarak gelmeliymişsin gibi,” dedi Alice. 
“Kızlar, ve oğlan, cidden nasıl sadece bende mucize sutyen ola-
bilir?” Etkileyici göğsünü ortaya çıkararak göz kırptı.

“Bende bir sutyen var,” dedi Nate. “Sophie Wainright’ın… ve 
kırmızı renkte.” Yüzümdeki dehşet ifadesini görmüş olacak ki 
hemen ekledi. “Şüpheli bir şey yok. Bir iddiaya üzerine çamaşır 
ipinden çalmıştım.” Kum sarısı rengi saçlarını alnından uzaklaş-
tırdı. Bir oğlan çocuğundan daha çok pixie’ye* benziyordu.

Sıra yavaş ilerliyordu. Zaman ise daha yavaş. Indiana Jones’un 
yeleğindeki bütün dikişleri, Iron Man’in göğsündeki bütün kır-
mızı fırça darbelerini incelemiştim. Russell Jones’un yüzünü ha-

* Kısa boylu ve özel güçleri olan hayali bir yaratık. –çn
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yal ettim. Üst dudağının kıvrımını, kamerada yan yana dururken 
elinin benimki üzerinden nasıl sıyrılacağını. Girişe varana kadar 
biletim terli ellerimde neredeyse eriyip yok olmak üzereydi.

Olympia’yı birkaç ay önce okul gezisiyle ziyaret etmiştim. 
Katie ve Alice de gelmişti. O zaman biraz daha normal ve daha 
az heyecanlı görünüyorlardı. Cam tavandan ışığın sızışını, tozla-
rın kubbe tavana kadar dans edişini ve metal kirişlerin örgülerini 
hâlâ hatırlıyordum. Unutulmuş devasa bir balo salonu gibi güzel 
görünüyordu. Bugün capcanlıydı ve kısmen kafa karıştırıcı bir 
kostüm dünyasıyla doluydu. Bir film setine ya da farklı bir dün-
yaya adım atmışız gibi hissettiriyordu.

“Bu harika,” dedi Katie. Darağacı Dansı’nın bağlantılı olduğu 
herhangi bir şeye dair heyecanlandığını ilk defa duymuştum.

Başımla onayladım. “Sonunda anladı.” 
Her şeyi özümsemeye çalışırken heyecan titremeleri geri 

döndü. Kostümlüler ve basit kıyafetli hayranlar balkonlardan 
taşarak zemin katı doldurmuşlardı. Konuşup kahkaha atarak 
fotoğraf için poz veriyorlardı. Sayılarının fazlalığı bile kendimi 
değersiz hissetmeme sebep oluyordu. Afişler büyük, renkli yel-
kenler gibi böbürlenen sloganlarla ve Photoshop’lu yüzlerle sa-
lınıyordu. Taht Oyunları, Yıldız Savaşları, Darağacı Dansı. Sosisli, 
ter ve parfüm kokusuyla karışık olan hava, tenimde nemli bir 
his bırakıyordu. Kamera flaşları etrafımı çevrelemişti; kocaman 
parıldayan bir topun içinde duruyormuş gibi hissediyordum.

“İşte, Willow.” Alice kolumu kavrarken parmakları tenime 
pençe gibi batmıştı. Bir anlığına onu, yani Russell Jones’u ger-
çekten gördüğünü düşündüm ve mideme kramp girdi. Ama 
sonra üzerimizdeki afişi işaret ettiğinin ve Willow’un yüzünün 
bize kocaman melek tabloları gibi yukarıdan baktığının farkına 
vardım.

“Hadi, gel de Darağacı Dansı standına bakalım.” Alice önden 
ilerliyordu ve her zaman olduğu gibi kalabalık ona yol veriyordu.

Nate’in beni kaybetmekten korkarmış gibi kolunu bana dola-
dığını hissedebiliyordum. Birden ebeveyn sorumluluğunun ağır-
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lığını hissettim. Annemin kelimeleri kafamda gümbürdüyordu: 
Küçük kardeşine göz kulak olmalısın, Violet. Kolumu ona dolayıp 
Alice’in peşinden ilerledim, birkaç Spock’ın kaburgalarına dirsek 
attım ve Kaptan Amerika’nın ayak parmağına basıp geçtim. Bana 
kaşlarını çatarak bakan başka bir Rose’u da geçtikten sonra Boba 
Fett’i dürterek ilerledim. Başlığını koltuğunun altında taşıyordu 
ve koyu saçları jöleyle alnına yapıştırılmıştı. Bana göz kırptı. Yani 
kocaman bir kabuğa benzemiyormuş gibi bana gerçekten göz 
kırpmıştı. İçten içe Alice’e değil de bana göz kırptığı için memnun 
olmuştum. Belki de herhangi biri olabilir veya… herhangi bir şey 
yapabilirdim. Dudaklarımda bir gülümseme belirdi.

“Russell’ı düşünmeyi bırakır mısın?” dedi Katie yüzümü in-
celerken.

Saatime bakış attım. “Bir saatten az kaldı.”
“Pardon ama sıra olacaktır,” dedi Alice. “Willow distopyada-

ki gelmiş geçmiş en ateşli adam.”
“Eğer Willow varsa orası ütopya olmalı o zaman,” diye ce-

vapladım.
Alice burnundan alaylı bir ses çıkardı. “Gale… Dört… hepsi 

aklımda ütopikler.”
“Aptalca isimler ama,” dedi Nate, Spider-Man’i es geçerken. 

“Bütün distopya romanlarının yazılmamış kurallarından biri de 
aşk ilişkileri yaşayanların aptalca isimleri olması gerektiğidir.”

Katie kahkaha attı. “Ve sadece korkunç göstermek için, nor-
mal kelime olsa bile, her şey büyük harfle başlar.” 

“Bu çok doğru,” dedi Nate.
“Ve devlet her zaman kötü adamdır,” dedi Katie. “Şüphesiz. 

O kadar bariz ki. Darağacı Dansı’nı okumamış olmama şaşmama-
lı. Diğerleri gibi olduğuna dair iddiaya girerim.”

“Çok cahilsin,” diye tersledi Alice. 
“Neyse, Willow aptalca bir isim değil,” dedim yoruma biraz 

alınarak. “Doğal… dünyevi. Hatta kulağa yaprakların çimenle-
ri süpürerek birbirine çarpması, suyun üzerinde süzülmesi gibi 
geliyor.”
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“İşte buna âmin derim,” dedi Alice.
Nate kolumu ince kaburgalarına doğru çekti. “Tanrım, çok 

zavallısın.”
Güldüm ama hakkı vardı. Ölü bir yazarın hayal gücünün 

ürünü olduğunu bildiğim hâlde Willow söz konusu olunca za-
vallı biriydim. Aynı zamanda Russell Jones’un modellerle yatan 
ve kokain çeken, kendini beğenmiş ayyaşın teki olduğunu bili-
yordum… ama Willow’un yokluğunda, onun avatarıyla poz ve-
recektim.

Bahsi geçmişken, yanımızdan bir Avatar karakteri geçti. 
Uzun, yapılı ve eşit hatlara sahipti. Bütün o mavilerin altında 
çekici bir vücudu var gibiydi. 

“Aman Tanrım,” diye ciyakladı Katie. “Seksi bir Şirin.” 
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U zun ve karanlık bir odada Russell ile buluşmayı bekli-
yorduk. Sıra, beklediğimden daha kısaydı. Sadece tele-
fonundaki selfielerini kurcalayan birkaç ergen kız vardı.

Elinde not panosu olan bir kadın, isimlerimizi alıp buruşmuş 
fişlerimizi topladı. “Tamam, şimdilik iyi gidiyoruz. Kısa süre 
sonra size döneceğim.” 

Selfie kızlarını arkadaki bir kapıya yönlendirdi. Russell’ı gö-
rebilecek miyim diye boynumu uzattım ama çok hızlılardı.

Alice elimi kavradı. “Birazdan olacaklara inanamıyorum.”
“Biliyorum,” diye cevapladım.
“Düzgün görünüyor muyum?” diye sordu.
Onu incelemeye bile gerek duymadım. “Evet, elbette.”
“Russell beni duymuş olabilir mi?”
Nate kahkaha attı. “Yok artık. Adam megastar. Sally King ol-

maya çalışan rasgele bir hayran kurgusunu okuyacak değil ya!” 
“Teşekkürler ama sana sormamıştım,” diye cevaplarken  

Alice’in sesi bozulmuş gibiydi. “Ayrıca bilgin olsun, kim Sally 
King olmak ister ki? Zavallı, kendini tek bir romandan sonra öl-
dürdü. Ben bir üçleme yazacağım.”

“Vay canına, çok merhametlisin,” dedi Nate. “Huzur içinde 
uyu, sevgili Sally King.”
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“Seni kim davet etti ki, Bücür?” Alice onun kaburgasını dürt-
tü ve Nate beş yaşındaymış gibi ciyakladı. Birbirlerine sataşma-
larını görseydiniz onların kardeş olduğunu sanabilirdiniz. 

Not Panolu Kadın belirdi. “Sıradaki sizsiniz.” 
Alice bizi iterek geçerken topukluları zeminde yüksek ses çı-

karıyordu. Onu takip edip loş bir şekilde ışıklandırılmış odaya 
girdik. Russell Jones’un arkada durduğunu ve fit vücudunun 
selfie kızları arasında sıkıştırıldığını, güçlü parmaklarının ise 
kızların bellerine dolandığını görebiliyordum. Gülerken, kame-
ranın flaşı yukarısındaki iskeleyi ve arkasındaki portreyi aydın-
latıyordu. Film müziğinin keman ve davul tınıları kafamda ça-
larken birden içimde adrenalin dalgası hissettim. 

Julia Starling, yani Rose’u oynayan aktris, bir masaya otur-
muştu ve güvenlik görevlisiyle konuşuyordu. Sahne ışıklarının 
zümrüt ışıltıları yüzüne vururken normalden daha uhrevi gö-
züküyordu. Karından gelen kahkahasını atarken incecik elleri 
yüzünün etrafında dolanıyor ve koyu, parlak dalgalar hâlindeki 
saçları tek bir bozukluk olmadan sırtına dökülüyordu. Kot pan-
tolon ve beyaz bir tişört giydiğini fark ettim. Tuniğimin içinde 
Rose gibi davranırken birdenbire kendimi sahtekâr gibi hisset-
tim. Alışılmadık tarzda, soluk bir güzelliğim vardı. En azından 
insanlar böyle olduğunu söylüyorlardı ama Julia’nın asaletine, 
yüz hatlarının zarafetine yaklaşamazdım bile.

Selfie çeken kızlar odadan çıktı. Russell’ın bir yudum su iç-
mesini izledim. Âdemelmasının, bir bıçağın ucu gibi boğazında 
oynayışını görebiliyordum.

“Keyfini çıkarın,” dedi Not Panolu Kadın, bizi ona doğru 
yönlendirirken.

Russell bizi başıyla selamlarken gözleri hemen Alice’e odak-
landı. İçimdeki ufak kıskançlık tohumu bütün vücudumu dol-
duracak kadar büyüdü. 

Yüzünde bir gülümseme belirdi; dişleri neredeyse parlayacak 
kadar beyazdı. “Bir Gem kardeş. Çok popüler olmayan bir seçe-
nek ama eğer becerebiliyorsan neden olmasın?”
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Alice gergin ve titrek bir kahkaha attı. “Aynen.” 
Russell, karamel rengi saçlarını gözlerinin önünden çekerek 

dikkatini bana çevirdi. “Ah… Rose, aşkım, sonunda beni bul-
dun.” Gözleri aynı Willow’unki gibi gözüküyordu. Gözbebek-
lerindeki kehribar parıltıları, güneş tutulması olurken ışığın ara-
dan kaçması gibi etrafa yayılıyordu. Ama Willow’un sevecenli-
ğinden yoksunlardı.

“Jules,” diye seslendi. “Hey, Jules, bu bugün gördüğümüz en 
iyi Rose.” 

Julia omzunun üzerinden bakıp sırıttı. “İşimi mi istiyorsun, 
kızım?” 

Cevap vermek için ağzımı açtım ama hiç ses çıkmadı.
Kahkaha attı. “Sadece takılıyordum… Gerçekten harika gö-

rünüyorsun. Kuşağa bayıldım.”
“Teşekkürler.” Yüzümü ikiye ayıracak kadar kocaman gü-

lümsüyordum.
Russell elini Nate’e uzattı. “Ve sen de Thorn olmalısın.”
Nate onun elini biraz fazla heyecanla sıktı. “En, en, en, en bü-

yük hayranınızım…” 
Russell, Nate’in tuniğindeki broşu işaret etti. Meşe ağacından 

oyulmuş bir devedikeniydi. “Hoş bir arma. Imp asilerinin sem-
bolü.”

“Bizi öldürürseniz, daha güçlü bir şekilde geri döneriz.” Na-
te’in yüzü aydınlandı. “Bilirsiniz işte, ot gibi.” 

Russell sanırım sırtına onu susturmak için vurduktan sonra 
Katie’ye döndü. “Ve… sen?”

“Bir DNA sarmalı,” dedi Katie.
“Zekice, hoşuma gitti.”
Alice’in kaşlarını çattığını, normalde pürüzsüz olan teninde 

fondötenin topaklandığını gördüm. 
Yukarıda bir şey gıcırtı çıkardı. Zümrüt ışık sarsılıp hızla 

Russell’ın kusursuz hatlarına kocaman bir gölge düşürdü. “Na-
sıl yapalım, çocuklar? Grup olarak mı tek mi?”

“Grup,” dedik Katie ile aynı anda.
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Ama Alice duymamış olacak ki, “Tek olarak lütfen,” dedi.
O sesi tekrar duydum. Gözlerim iskeleye çekildi. Yeterince 

sağlam görünüyordu. Keman sesi kafamı karıştırmış olmalıydı. 
“Hadi o zaman, süper insan.” Russell kolunu Alice’in beli-

ne doladı ama kıskançlık hissetmedim. Başım, sanki votkalı Red 
Bull içmişim gibi dönüyordu.

Bu zamana kadar fotoğrafçıyı fark etmemiştim. Sanki karan-
lığın içinden oluşmuş gibi bir anda belirdi. Tekrar gıcırtıyı duy-
dum ve zümrüt yeşili ışık bir daha kıpırdandı.

“İsmin nedir?” diye sordu Russell.
“Alice.”
“Eh, o zaman şu anda gerçekten harikalar diyarındasın.”
Willow böyle bir şeyi asla söylemezdi. Hayal kırıklığı boğa-

zımda düğümlendi ve dudaklarımın karıncalanmasına sebep 
oldu. Kamera flaşı patlayarak ikisinin yüzünü ağarttı ve fotoğra-
fa bir gölge daha düşürdü. Birkaç kez gözümü kırptım.

Alice kıkırdadı. “Mahlasım Anime Alice. Bir sürü Darağacı 
Dansı hikâyesi yazıyorum. Belki beni duymuşsunuzdur?”

Russell etkilenmiş görünüyordu. “Sen Anime Alice misin? 
Meşhur Anime Alice. Tabii ki seni duydum. İnternette bayağı ses 
getirmeye başladın. Hey Julia, Alice ile fotoğrafımı çeksene. Ins-
tagram’da güzel gözükecektir.” 

Alice, bulaşıcı gülümsemesi yüzünde belirmeden önce Nate’e 
kaşını kaldırıp bakış atmadan duramamıştı. 

Julia iPhone telefonunu cebinden çıkardı. “Umarım sana bu-
nun için para veriyordur, Alice.” Fotoğrafı çekti. “Hey, sonra-
ki Comic-Con’a gelip hayran kurgusu panelinde bulunmalısın. 
Reklam için güzel bir yüzün var.”

Alice cevap vermek için ağzını açtı ama davul sesi gittikçe 
yükselerek kelimelerinin devamının boğulmasına sebep oldu. 
Burnuma tuhaf bir koku geldi. İlaç ve yanan kumaş. Elimi alnı-
ma götürürken nabzımın çok hızlı attığını fark ettim.

“Violet?” dedi Katie.
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Gıcırtı bu sefer daha yüksek sesle geri döndü, artık bunun 
keman sesi olmadığına emindim. O zümrüt yeşili ışık patlamak 
üzereymiş veya binlerce güve camın arkasında hapsolmuş gibi 
titreşmeye başlamıştı. 

“Violet? İyi misin?” diye sordu Katie. Yüzü yeşilden beyaza, 
beyazdan yeşile döndü. 

Zemin bir adım sola doğru sallandı ve kendimi lunaparkta 
baş döndüren oyuncaklardan yeni inmiş gibi hissettim. Bu sabah 
yediğim yulaf lapası gırtlağıma geldi. Sanırım birinin bana ses-
lendiğini duydum. Nate’in ağzının esneme şeklinde açıldığını 
ve kahverengi gözlerinin kocaman olduğunu gördüm. İçgüdü-
sel olarak gözlerim yukarı doğru çekildi. İşte o zaman gördüm. 
Zümrüt yeşili ışık kablosundan sallanıyordu ve iskele öne doğru 
geliyordu. Bütün metal yapı üzerimize doğru gelmeden önce yü-
zümü kapatmak için zor zaman bulabildim.



.

Violet, “Darağacı Dansı”nın gelmiş geçmiş en büyük hayranıydı. En ya-

kın arkadaşları ve kardeşiyle birlikte katıldığı Comic-Con’da favori ka-

rakterleriyle –yani onları canlandıran oyuncularla– tanışma fikri aklını 

başından alıyordu. Fakat kaderin onlar için daha büyük planları vardı.

Korkunç bir kazanın ardından, hikâye onlar için gerçeğe dönüştü. 

Her satırını, her sahnesini ezbere bildiklerini sanıyorlardı – ta ki ilk beş 

dakikada kazayla asilerin gizli silahı olan Rose’un ölümüne sebep olana 

kadar. Bunun üzerine asiler tarafından tutsak alındıklarında en büyük 

arzularının kâbusa dönüştüğünü fark ettiler.

Kendi dünyasına dönmek isteyen Violet, Rose’un adımlarını takip 

etmek ve kehaneti gerçekleştirmek zorundaydı. Ancak yapılan tek bir 

değişiklik, onları yepyeni bir sona götürecekti.

“Bir gecede bitirdim. Kesinlikle hayranlarından biriyim.”  
—KIRAN MILLWOOD HARGRAVE, Mürekkep ve Yıldızların Kızı’nın yazarı

“Biraz farklı bir şeyler okumak isteyen herkese şiddetle tavsiye ediyorum. 
Şimdiden benim en sevdiğim romanların arasına girdi bile.”  

—CATHERINE DOYLE, İntikam’ın yazarı 

“Akıcı anlatımı ve nefes kesici kurgusu… İçine çekilmemek için 
 dikkatli olsanız iyi olur.” —The Bookseller


