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GİRİŞ

B ir haftadan az bir süre içinde kardeşim ölecekti. Bu söz-
cükleri kendime defalarca söylemiştim ama yine de ger-
çekmiş gibi gelmiyorlardı. Çünkü Nate o hastane yata-

ğında, her tarafından sarkan borularla göğsü inip kalkarak uza-
nırken, onu kurtarabileceğime dair hâlâ umudum vardı. Bu, en 
korktuğum şeyi yapmam anlamına gelse bile: O uğursuz yere 
geri dönmek.
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1
VIOLET

A lice masamdaki listeye baktı. “Bir liste yaptığına inan-
mıyorum, üniversiteye girmemize daha asırlar var. 
Amma da planlısın.”

Listeyi, özellikle de en alta karalanmış “jumbo boy tampon” 
gibi kelimeler varken ortalıkta bıraktığım için kendime sinirlene-
rek kâğıdı Alice’in burnunun altından çekip aldım. “Listeler faz-
la kaygılanmamı engelliyor, biliyorsun.” Eylülde üniversiteye 
başlayacaktım ve ödüm kopuyordu. Henüz temmuz ayındaydık 
ve bu, yaptığım yirmi beşinci listeydi.

“Endişelenecek ne var ki?” dedi Alice. “Birbirimizi tanıyor 
olacağız ve çaylaklar haftasına damgamızı vuracağız.” Dudak-
ları kıvrılarak bir yarı-gülümsemeye dönüştü. “Özellikle de şu 
jumbo tamponlarımız varken.”

Ama onun da ödünün koptuğu çok belli oluyordu. Gözleri-
nin etrafındaki deri gerilmiş ve saçlarıyla oynamaya başlamıştı.

Katie elinde iPad’iyle yatağıma uzanmış, NME’yi geziyordu. 
“Umarım bu yıl vajinan jumbo tamponlardan başka şeylerle de 
tanışır, Violet.”
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“Bakire esprilerini keser misiniz artık,” dedim. “Kendimi tek-
rar okula dönmüş gibi hissediyorum.” Perdeleri çekerek alaca-
karanlığın son kalıntılarını da örttüm, arkadaşlarımın neyi ima 
ettiğimi anlayıp gitmelerini ve nihayet yatıp uyuyabilmeyi dile-
dim. Tuhaf rüyalar sona erdiğinden beri –elma-yeşili gözleri olan 
tuhaf yaşlı kadının olduğu rüyalar– sürekli uyuyordum. Sürekli 
yorgun hissetmemek o kadar güzeldi ki.

Katie gülünce burnundaki çiller genişledi. “Sadece takılıyo-
rum. Kendini sakladığını biliyorum.”

Alice tiz bir Pamuk Prenses şakımasıyla, “Prensim günün bi-
rinde gelecek,” dedi.

“Prens falan istemiyorum,” dedim. “Tam tersini istiyorum, 
bir anti-prens, gerçek ve dürüst biri…” O tanıdık, kafamı allak 
bullak eden, iç organlarımı bir heyecan, korku ve hasret çamu-
runa dönüştüren görüntüler beynime sızmadan önce susmayı 
başardım. Havada patlayan tüyler, kış rengi gözler, saydam cildi 
saran siyah saçların görüntüsü. 

Dönen sandalyemde oturan ve Queer Eye bittiğinden beri sı-
kıldığı belli olan Alice kendi etrafında döndü. “Eh, oryantasyon 
kişisel temizlik ve sosyal incelikten yoksun oğlanlarla dolup taşı-
yor olacak. Anti-prensini orada bulabilirsin.” Telefonu öttü. Onu 
cebinden çıkarıp uzun tırnakları ekranda tıkırdarken bir şeylere 
dokunmaya ve kaydırmaya başladı.

“Sizce tuhaf olacak mı?” diye sordu Katie. “Diğer herkesten 
bir yaş daha büyük olmamız falan.”

“Sanmam.” Yatağımın ayakucuna iliştim. “Liseden sonra bir 
yıl ara vermiş bir sürü öğrenci vardır.”

Katie, “Bizimkine ara vermek diyebilir miyiz?” diye sordu.
“Ne istersek onu diyebiliriz,” diye yanıtladım.
“Fred,” dedi. “Fred diyebilir miyiz?”
Güldüm. “Delisin. Terapi görüyor olmana şaşırmamalı.” Söz-

cükler, beynimin beni durdurmasına fırsat tanımadan ağzımdan 
fırlayıvermişti. Ama neyse ki Katie alınmadı. Terapiste gittiği 
için onunla alay ettiğimi düşünmesini hiç istemezdim. Kâbuslar 
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ve bazı görüntüler görüyordu; bize tek söylediği buydu. Hepi-
miz nedenini biliyor olsak da, köşede uyuklayan devasa fil hak-
kında konuşmamaya gayret ediyorduk.

Üçümüz de sınavlarımıza geç girmiş, bir şekilde geçmiş ve 
bir yıl ara vermiştik. Alice ile ben komadan uyanır uyanmaz bir 
yayıncıdan teklif almıştık – bunun nedeni Alice’in hayran kur-
gusu dünyasındaki popülerliği ve Comic-Con olayı nedeniyle 
dikkatlerin bize çevrilmesinin bir karışımıydı sanırım. Darağacı 
Dansı’nın devam kitabını, Darağacı Şarkısı’nı rekor bir zamanda 
yazıp yayımlamıştık. Bu bize odalarımıza gizlenip Nate’in canlı 
ve sağlıklı olduğunu hayal edebilme bahanesi yaratmıştı.

Romanımızın çerçevelenip duvara asılmış şömizine göz 
gezdirdim. Çerçeve, kaşlarını çatan Alice’in arkasında duruyor 
ve bu nedenle kafasından çıkan dikdörtgen bir balona benzi-
yordu. Kitabın kapağı bana hep Nate’i, daha doğrusu Nate’in 
kaybını hatırlatıyordu. Ölmüş olduğundan falan değildi. Ama 
yine de bazen sanki eve giden yolu yarılamış, iki konum ara-
sındaki dinlenme tesislerinde mola vermiş gibi hissediyor-
dum. Yaşam… aşırı pahalı bir atıştırmalık molası… ölüm. Ve 
onu temel alarak bir karakter yaratmanın bir şekilde balmumu 
heykeli gibi hareketsiz, yarı-ölü bedenine yaşam üfleyeceğine 
inanacak kadar aptal olduğumu hatırlatıyordu. Bu yüzden o 
şömize her baktığımda çifte darbe alıyordum. Nate’in kaybı. 
Benim ahmaklığım. Onu duvarda bırakmamın tek sebebi aile-
min hediyesi olmasıydı.

“Sence insanlar bizi tanıyacak mı?” diye sordum Katie’ye dö-
nerek.

“Tabii ki tanıyacaklar,” dedi. “İkiniz bir çoksatan yazdınız, 
şuradaki dostumuz Anime Alice ise Russel Jones’u götürdü.”

Hâlâ telefonuna bakıp kaşlarını çatmakta olan Alice, “Keş-
ke,” diye mırıldandı.

Katie gülerek kızıl saçlarını omzunun arkasına attı. Kısa saç-
larını uzatmıştı ve bu ona gerçekten çok yakışıyordu. “Bunu biz 
biliyoruz. Ama dünyanın geri kalanı bilmiyor.”
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Alice başını kaldırarak, mürekkep mavisi gözleriyle bizi süz-
dü. “Comic-Con’da onun yanında durdum. Bir kez. Aşırı sinsi, 
kıvrak bir aleti yoksa bunun nasıl olabileceğini pek aklım almı-
yor.” Ekranına geri döndü.

“Al sana manşet,” dedim. “Aleti o kadar sinsiydi ki hışırdamadı 
bile.”

“Ha!” dedi Katie. “Güzeldi. Şu yaratıcı yazarlık diplomasının 
hakkını vereceksiniz, ikiniz de. Neden uğraştığınızı bile anlamı-
yorum, daha şimdiden bir çoksatan yazdınız.”

“Normal hissedebilmek için,” dedim.
Sessizleştik. Söylediklerim, geçen yıl yaşadığımız tuhaflığı 

biraz fazla dürtmüştü.
Alice iç geçirerek telefonunu arka cebine tıkıştırdı. Şu anda 

birini yumruklamaktan fazlasıyla haz alacakmış gibi görünüyor-
du.

“Ne olmuş?” diye sordum.
Kendini gülümsemeye zorladı. “Hiç.”
Kötü bir yorum okuduğunu hemen anladım. Aldığımız ilk 

bir yıldızlı değerlendirmenin ardından gözyaşlarına boğuldu-
ğumdan beri onları benden saklamaya çalışıyordu. Ama artık 
bağışıklık kazanmıştım. “Sorun değil, kaldırabilirim.”

“Berbat bir şey,” dedi Alice. “Hatta beni de etiketlemiş. Bunu 
kim yapar ki?”

Artık ne kadar güçlü olduğumu göstermeye kararlı bir şekil-
de elimi ona doğru uzattım.

Duruşunu bozmadı. “Ciddiyim, Violet, bence bu seferkini 
okumamalısın. Biraz… kişisel.”

Ona doğru uzattığım elimi geri çekmeyerek cesaretimi sergi-
ledim.

İç geçirdi ve gönülsüzlüğün ağırlaştırdığı hareketlerle telefo-
nunun kilidini açıp bana göstereceği sayfayı buldu.

Gözlerim ekranı taradı. “Daily Dystopian,” diye mırıldan-
dım. “İlk yayımlandığında Darağacı Şarkısı’nı değerlendirmişler-
di.” Şu büyük hayran sitelerinden biriydi. Takipçilerinin sayısı 
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altı haneliydi ve yaptıkları olağanüstü değerlendirme, devam 
kitabımızın patlamasına yardımcı olmuştu.

Alice omuz silkti. “Berbat olduğunu söylemiştim. Beş yıldızı-
mızı bire düşürmüşler.”

Katie ekranı okuyabilmek için yanıma gelerek, “Böyle bir şey 
yapabiliyorlar mı?” diye sordu.

Alice, “İstedikleri her şeyi yapabilirler,” diye yanıtladı. 
Satırları gözümle taradım; biraz önce apaçık şekilde hisset-

tiğim o cesaret, hızla çözülüp yok oldu ve iç organlarımı erimiş 
buza dönüştürdü.

Bildiğiniz üzere, genetik olarak geliştirilmiş insanların (Gem-
ler), senin benim gibi geliştirilmemiş insanları (Kusurlular ya 
da Impler) boyunduruk altına aldığı Sally King romanı Da-
rağacı Dansı’na hayran kalmıştık. Hatırlarsanız, Alice Childs 
ile Violet Miller tarafından yazılan devam kitabını da raflara 
ilk çıktığında değerlendirmiş ve tam not vermiştik. Fakat o za-
mandan beri Daily Dystopia’da kartları yeniden dağıtarak 
değerlendirmemizi güncellemeye karar verdik. Ne yazık ki 
kitap iyi değil, dostlar. Darağacı Şarkısı’nın akordu tamamen 
bozuk. 

Omzumun üzerinden kafasını uzatıp yazılanları okuyan Ka-
tie, “Hey, müziği bu işe karıştırma, seni ikiyüzlü meme ucu ya-
rası,” dedi.

Rose’un trajik ölümünün ardından Willow, Sally King’in çok 
sevilen romanındaki bazı karakterlerle güçlerini birleştiriyor: 
Ash, Baba ve elbette, Thorn. Bu epeyce yüksek gerilimli bir 
grup olduğundan, kitabı okumak Jeremy Kyle programlarını 
art arda izlemeye benziyor. Fakat her nasılsa bir isyana ön-
derlik etmeyi ve aşağılık Gem Başkanı’nı indirerek Gemlere 
yaraşan yüksek teknolojili bir yere hapsetmeyi başarıyorlar. 
Hükümet, Willow’un babasının da aralarında yer aldığı yeni 
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oyuncularla yeniden kuruluyor ve büyük şehirlerin her birine, 
Implerin özgürleştirilme sürecini denetleyecek bir ittifak birliği 
atanıyor. Londra ittifakı Ash, Willow, Baba ve Thorn tarafın-
dan oluşturuluyor ki sanırım bu da daha fazla Jeremy Kyle 
numarasının önünü açıyor.

Hikâyedeki tek yeni soluk, Nate adlı karakter. Sıradışı bir 
zekâ ve kıvraklığa sahip olan bu genç Imp, Londra ittifakının 
bir parçası oluyor. Bir ailesinin olmaması edebiyatta fazla-
ca kullanılmış bir motif olsa da, her şeye getirdiği yeni bakış 
açısını sevdik. Fakat ne yazık ki bu devam kitabını Nate bile 
kurtaramıyor. Ayrıca dürüst olmak gerekirse, Miller’ın erkek 
kardeşinin durumundan bu şekilde faydalanmaya çalışması 
ağzımızda kötü bir tat bıraktı.

İncinmiş küçük bir ses gırtlağımın gerisine takıldı. Aynı bölü-
me geldiği açıkça belli olan Katie omzumu sıktı. 

Kitap, başarısız bir ütopya inşa etme girişimi eşliğinde, tuhaf 
bir şekilde bitiyor. Tek gerçek değişim, muhtemelen King’in 
romanının en eğlenceli parçası olan Darağacı Dansı’nın kal-
dırılmış olması.

Özetlemek gerekirse, Childs ile Miller distopyanın tüm iyi 
yanlarını bertaraf etmişler. Özü itibariyle, distopyayı distop-
ya yapan unsurları çıkarmış, bize sulu bir hiçlik bırakmışlar. 
Sally King’in şu anda mezarında ters döndüğüne bahse gi-
rebilirim.

Midem bulanıyordu, hem de fena hâlde. Alice’le birlikte Da-
rağacı Şarkısı’na her şeyimizi vermiş, her kelimeyle birlikte ken-
dimizi komanın pençesinden kurtarmıştık. Bu eleştiri bana koca-
man bir odanın ortasında çırılçıplak duruyormuşum ve herkes 
parmaklarıyla beni işaret edip gülüyormuş gibi hissettirmişti. 
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Ayrıca Nate hakkında söyledikleri, geçirdiği kazadan fayda-
landığımı iddia etmeleri, içimde kara bir öfkenin yükselmesine 
neden oluyordu. Gözlerimde yaşlar birikirken, “Nate hakkında 
nasıl böyle konuşabilirler?” demeyi başardım.

Alice telefonu elimden alarak bana sarıldı. “Hay sıçayım, bu-
nun seni üzeceğini biliyordum. Görmezden gel, Vi. Yalnızca or-
taya bir laf atıp tıklanma sayılarını artırmaya çalışıyorlar, yarın 
bir başkasını yuhalayacaklar.”

Katie bana bir peçete verdiğinde, yine boktan bir eleştiri ya-
zısı yüzünden ağladığım için içimde bir utanç dalgası hissettim. 
Ama Alice haklıydı, bu biraz kişiseldi. 

“Üzülmen normal,” dedi Katie. “Bu duygularınla yüzleşip 
onların içinden geç, etrafından dolanma.”

Bu beni gülümsetti; bazen terapistinin sözlerini kullanıyor ol-
ması hoşuma gidiyordu. Sanki ondan ikinci el terapi alıyor gibi 
hissediyordum. 

Katie eşyalarını toplayıp hırkasını omzuna atarken, “Ben eve 
dönsem iyi olacak,” dedi. “Yarın çello dersimden sonra görüşü-
rüz, olur mu?” Beni kendine çekerek sarıldı. “Yorum, kişisel gö-
rüşler için kullanılan bir diğer kelimedir, bunu sakın unutma.” 
Beni bir kez daha sıkarak odadan ayrıldı ve Alice’le beni, aramız-
da asılı duran nefret sözcükleriyle baş başa bıraktı.

Alice’in telefonu yine çınladı. Onun hâlâ elimde olduğunu 
unutmuştum. Terli, titreyen ellerimle telefonunu geri verdim.

“Timothy’den mesaj gelmiş,” dedi.
Timothy bizim editörümüzdü. Alice yazanları okuyabilmem 

için ekranı bana çevirdi.

Yarın öğlen saat 2’de ofisimde buluşalım.  
Çok önemli. Bisküvilerim de var. T.

Bana da aynı mesajı göndermemiş olduğunu bilmeme rağ-
men kendi telefonumu kontrol ettim. Kısa bir an için benim de 
ofisine gitmemi isteyip istemediğini merak ettim ama Alice’le bir 
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ikiliydik ve beni saf dışı bırakmayı amaçlıyorsa siktirip gidebilir-
di. “Sence yazıyı okumuş mudur?”

“Belki,” diye yanıtladı Alice.
“Sence bizi gerçekten bisküviyle kandırabileceğini mi sanı-

yor? Beş yaşında olduğumuzu zannediyor herhalde.”
Alice güldü. “Geliyor musun, gelmiyor musun?” Parmağı 

ekranın üzerinde duruyor, cevap yazmak için sabırsızlanıyordu.
Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? dememiş olduğunu fark et-

miştim, yani kendisi yanında ben olmasam da gitmeyi düşünü-
yordu, bu yüzden, “Geliyorum,” dedim.

O güzel gülümsemesini gösterdi. “Bisküvilere kandın, değil 
mi?”

“Her zaman.”
Tırnaklarıyla çılgınca ekranı tıkırdatarak bir cevap yazdı.

Anlaştık. Ama bourbondan aşağısı kurtarmaz. A.

“Orada mı buluşalım?” diye sordu. Yayınevi Doğa Tarihi 
Müzesi’nin yakınındaydı ve müzede bir tur atmak, lattemi yu-
dumlamak ve Nate’le birlikteymişim gibi davranmak için her 
türlü fırsatı kullanmayı sevdiğimi biliyordu. Küçükken Nate’in 
gitmeyi en sevdiği yer orasıydı. Kum sarısı kafasını gelişigüzel 
bilgilerle doldurur, onları dikkatlice depolar ve en uygunsuz za-
manlarda ortaya çıkarırdı; tıpkı Maud Teyze’nin çaya geldiğinde 
cüce su aygırlarının tüm çiftleşme ritüellerini dinlemek zorunda 
kaldığı günkü gibi. Cüce su aygırları. Müzenin havadar tavanı ve 
serin duvarları içimi ısıtırken, kendi kitabım olan Darağacı Şarkısı 
içimi bomboş hissettirip her yanımın buz kesmesine sebep olu-
yordu. Günün birinde bunu çözecektim.

Başımla onayladım. “Evet, ofisin dışında buluşuruz. Ama yu-
karıya bensiz çıkma, danışmadaki kadın benden nefret ediyor.”

“Aldırma, o kaltak herkesten nefret ediyor.” Bana bir öpücük 
gönderdi ve “İyi uykular. O ciğeri beş para etmez herifin fesat-
lıklarını bir daha okumayacağına söz ver,” dedi.

Ben de ona bir öpücük gönderdim. “Söz veriyorum.”
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2
ALICE

K aren Millen’daki tek boy aynasını işgal etmiş, lavanta 
rengi bir elbiseyi bedenime bastırıyordum. Annemin 
doğum günü birkaç hafta sonraydı ve ona bayılacağı, 

kollarını boynuma dolayıp, “Ah, Alice, sen dünyadaki en iyi ev-
latsın!” diye haykırmasını sağlayacak bir şey almak istiyordum. 
Kuşlar ötecek, gökkuşakları göğü dolduracaktı… anladınız siz 
onu. Yaklaşık aynı bedendik ve ten rengimiz aynıydı; hatta ba-
zen bana, “Mini-ben” diyordu. Eğer bende güzel duruyorsa, 
annemde de güzel duracak demekti. Sorun şu ki elbise benim 
üzerimde güzel durmuyordu. Ten rengimi soluk gösteriyor ve 
damarlarımı ortaya çıkarıyordu.

Mağazadaki çalışanın bakışlarını yakaladım. Gülümsediğin-
de gözlerimi kaçırdım. Boş kafalı gösterişçinin teki olduğumu 
düşündüğüne emindim. O kadar narsistik bir kişiliğim olmalıy-
dı ki ölene dek nehirdeki yansımama baksam gıkım çıkmazdı. 
Eh, belki Narcissus da özgüven eksikliği çekiyordu. Belki kaşla-
rının alınma vaktinin çoktan geldiğini düşünüyordu. Belki ken-
dine değil, bir cımbıza hasret duyarken ölmüştü.
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Kendimi biraz amaçsız hissederek kasaya yöneldim. Burası 
denediğim dördüncü mağazaydı ama hâlâ gökkuşakları çıkara-
cak o elbiseyi bulamamıştım. Yenik düşmüş bir şekilde elbiseyi 
tezgâha bıraktım ve görevliye yarım yamalak bir gülümseme eş-
liğinde kartımı uzattım.

Ödememi yaparken telefonum çaldı. Arayan Violet’tı. “Alice, 
neredesin? Timothy on dakika içinde bizi bekliyor.”

Saatime baktım. “Siktir. Özür dilerim. Hemen geliyorum. 
Ona regl olduğumu falan söyle, o kadar çok utansın ki bana kı-
zamasın. Sadece birazcık bekleteceğim.” Alışveriş poşetini alıp 
çalışana bir teşekkür mırıldandım. “Tamam, şimdi mağazadan 
çıkıyorum.” Sonbahar koleksiyonunun arasından zikzaklar çize-
rek alışveriş merkezinin klimalı ortamına adım attım.

Violet, “Alışverişte misin?” diye tısladı.
“Belki. Birazcık. Ama gerçekten çok yakındayım. Birazdan 

görüşürüz, seni seviyorum.” Telefonumu çantama attım.
Yürüyen merdivende bir grup delikanlının yanından geçtim. 

Resmen ağızlarının suyu akıyordu ama neyse ki bana hiçbir şey 
söylemediler. Erkekler konusunu kapatalı çok olmuştu. Koma-
köy’e yaptığım ziyaret içimde bir şeyleri değiştirmişti. Ergenliğe 
girdiğimden beri erkeklerle olan ilişkimle tanımlanmıştım. Eğer 
onlarla yatarsam yolluydum. Yatmazsam, gösterip vermeyenler-
dendim. İlişkim yoksa meşru bir hedeftim. İlişkim varsa, Alice 
ile *isim girin* çiftinin bir parçasıydım.

Sanırım yalnızca Alice olmanın nasıl bir şey olduğunu unut-
muştum.

 
Söz verdiğim üzere on dakika sonra, tam vaktinde Timothy’nin 
ofisine vardım. Violet bana meşhur bakışlarıyla bakmasın diye 
lavanta rengi elbiseyi çoktan çantama tıkmıştım. Violet benim 
en iyi arkadaşımdı ve onu seviyordum ama bazen tutuculuğun 
yargılayıcı tarafında olabiliyordu.

Beni görüp sırıttı; Timothy’yle tek başına görüşmek zorunda 
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olmadığı için rahatladığı barizdi. Birdenbire, annemin hoşuna 
gidecek bir elbise bulma konusundaki yetersizliğim canımı eski-
si kadar sıkmamaya başladı.

Danışmadaki ekşi suratlı kadına, “Günaydın,” dedim.
Bana kaskatı bir şekilde gülümsedi. “Günaydın. Timothy sizi 

bekliyor.”
Timothy’nin duvarları meşe kaplamalı ofisi bana hep bir ta-

butun içini hatırlatıyordu. Şaşalı, lüks bir tabut ama yine de ta-
but işte. Hava, masasında yumurta pişirebileceğiniz kadar sıcak 
olsa da omurgamdan yukarıya bir ürperti dalgası yayıldı.

Bizi görünce yüzü aydınlandı. “Canlarım,” diyerek bize sı-
rayla sarıldı. Yirmilerinin sonlarındaymış gibi davranıyordu 
ama Violet’la ikimiz onun kırka daha yakın olduğunu düşünü-
yorduk. Tasarım tişörtünün altında tam bir baba göbeği vardı ve 
Violet bir keresinde tepesinde saçlarıyla örtmeye çalıştığı, kelleş-
meye başlayan bir nokta gördüğünü söylemişti.

“İkinizi de görmek ne güzel, lütfen, oturun.” Ofisinin köşe-
sinde, tavana kadar uzanan kitap raflarının hemen yanındaki 
deri sandalyeleri işaret etti. Kitaplıklardan biri elden geçirilmiş, 
yan tarafa yatırılmış, tel ve çekiçlerinin yerine raflar yerleştiril-
miş bir kuyruklu piyanoydu. Annemle babamın tercih edeceği 
tarzdaki gösteriş eşyalarından birine benziyordu.

Ziyaretimiz için sehpaya içinde kahve ve bisküvilerin durduğu 
bir tepsi yerleştirilmişti. Violet’ın yanına oturarak sandalyemde 
arkama yaslandım ve güneş gözlüğümü başımın üzerine kaldır-
dım. Timothy’yi idare etmenin anahtarı havalı davranmak ve za-
yıflığınızı asla belli etmemekti. Maskeler önemlidir, derdi babam. 
Dünyada bıraktığınız izlenim sizi tanımlayan şeydi ve o maskenin 
düşmesine bir kez izin verirseniz asla geri dönüşünüz olmazdı.

Timothy karşımıza oturdu. “Alice, harika görünüyorsun.” 
Dişleri o kadar beyazlatılmıştı ki bir an için gözlüğümü tekrar in-
dirmeyi düşündüm. “Darağacı Şarkısı filme uyarlandığında sana 
da bir rol verilmesini sağlamalıyız; bir Gem olarak tabii. Senin 
için güzel bir reklam aracı olur.”
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Nezaketen gülümsedim. Bunun boş bir teklif olduğunu hepi-
miz biliyorduk; Violet ve ben geçtiğimiz yıl boyunca neredeyse 
evden bile çıkmamıştık ve şimdi üniversiteye başlamak üzereydik.

Violet’a baktı. “Ve Violet, sevgili Parma menekşem, kardeşin 
nasıl bakalım?”

“Aynı,” dedi Violet.
Elini sıktım. Çoğunlukla onun için ama bir yandan da kendim 

için. Nate’i o kadar özlüyordum ki karnıma ağrılar giriyordu.
Timothy’nin gülüşü bir anlayış ifadesine dönüştü. “Bunu 

duyduğuma üzüldüm, gerçekten.”
Yavru köpek bakışları birden yok oldu ve iş havasına o kadar 

pürüzsüzce geçiş yaptı ki bu biraz sinir bozucuydu. “Peki… Sizi 
buraya çok önemli bir şeyi konuşmak üzere çağırdım; e-posta 
üzerinden söylemek istemedim.” Kahve demliğini alıp havaya 
kaldırdı ama tam bardağını dolduracakken durdu. “Bir sonraki 
kitabınız,” dedi.

Bir heyecan dalgası midemi yokladı. “Ah, evet. Violet’la bazı 
fikirlerimiz var. Bir arkadaşımız çello çalıyor, biz de fon olarak 
bir orkestra kullanabileceğimizi düşündük…”

Timothy güldü. “Hayır, hayır. Darağacı Dansı üçlemesinin bir 
sonraki kitabını kastediyorum.”

Violet’la birbirimize baktık. Yüzünden tam anlayamadığım 
bir ifade geçti. Üçüncü kitap, Violet için biraz hassas bir konuy-
du. Nedenini hiçbir zaman anlayamasam da Nate komada ve 
ailesi ruhsal çöküntünün eşiğindeyken konuyu üstelememiştim. 

Bu savaşın ona ait olduğunun farkındaydım ve yanıtını bek-
ledim ama donup kalınca devreye girmek zorunda kaldım. “Bu 
bir üçleme değil.”

Timothy bana bir fincan kahve uzattı. Gerçekten çok sıcaktı 
ama elimin ne kadar feci yandığını ona gösterecek değildim.

Beni süzdü. “Yapma şimdi, Alice. Distopyadan bahsediyo-
ruz. Kötü şeyler hep üçer üçer gelir.”

Sesi hafifçe titriyor olsa da, Violet’ın dili nihayet çözülmüştü. 
“Üçüncü bir kitap olmayacak. Kitabı bir ikilemenin son bölümü 
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olarak yazdık, sen de biliyorsun. Bu yüzden adına Darağacı Şar-
kısı dedik çünkü kitabı kuğuların ölmeden önceki son ötüşlerine 
benzettik. Alice’le ben karakterleri yaşamak isteyebilecekleri gü-
zel bir dünyada bıraktık. Nate’in yaşamak isteyeceği bir dünya-
da. Kulağa delice geldiğini biliyorum.”

Timothy’nin gözleri sanki Hem de nasıl, seni deli karı, diye ba-
ğırmamak için kendini zor tutuyormuşçasına irileşti.

“Mutlu bir son istemenin delice bir yanı yok,” dedim.
Violet bana minnettar bir gülümsemeyle baktı.
Timothy ellerini birleştirerek, “En azından söyleyeceklerimi 

bir dinleyin,” dedi. “Darağacı Şarkısı piyasaya çıkalı yalnızca bir-
kaç ay oldu ama daha şimdiden uluslararası bir başarı elde etti. 
Siz distopyayı bir ütopyaya çevirdiniz. Ama ufak bir problem 
var.” Kahvesinden bir yudum alarak bunu çarpıcı bir sessizlik 
yaratmak için bir bahane olarak kullandı. “Ütopyalar berbattır.”

“Affedersin?” dedi Violet. Bazen şaşırıp kaldığında bunu 
söylerdi; birden elli yıl yaşlanır ve babaannem gibi konuşmaya 
başlardı.

“Bu bir gerçek,” dedi Timothy. “Dünkü eleştiriyi gördünüz 
herhalde. Durum şu ki, Daily Dystopia bizin en büyük platform-
larımızdan biri, bu yüzden sözlerine kulak asmalıyız.”

Violet, Katie’nin mücadele gücünü örnek alarak, “Yorum, ki-
şisel görüşler için kullanılan kelimelerden biridir,” dedi.

Timothy bir kaşını kaldırdı. “Ama haksız da sayılmazlar. 
Dünya korkutucu bir yer, geleceğimiz belirsiz. 1984 ve Damızlık 
Kızın Öyküsü kitaplarının satışları bu sebepten ötürü tavan yaptı. 
Okurlar asla ulaşılamayacak, erişilmez peri masalları okumak is-
temiyor; kendi korkularına değinen, endişelerini yansıtan, gün-
cel ortamımızı yakalamayı başaran kitaplar istiyorlar.” Tepside-
ki tabağı alarak Violet’ın yüzüne doğru uzattı. “Bisküvi?”

“Hımm, hayır, teşekkürler.”
Tabağı onun elinden alarak tekrar masaya bıraktım. Hiç kim-

se en iyi dostuma zorbalık edemezdi. Boğuk bir sesle, “Bu ko-
nuşmayı aynanın önünde çalıştın mı, Timothy?” diye sordum. 
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“Birkaç kez. O kadar çok mu belli ettim, canlarım?” Hep aynı 
şeyi yapıyordu. Kötü haberleri güzel kâğıtlara sarıyordu, tıpkı 
küçük bok parçaları gibi. Büyük kırmızı kurdeleyi açıp kâğıdı 
dikkatlice sıyırıyor ama kutuda bir tezek parçası buluyordunuz. 
“Araştırmacılarımız hayran kitlenizi internet ortamında dikkatle 
takip ediyor; sohbet odalarını, hayran kurgularını, blog yazıları 
ve video günlüklerini tarıyor. Her şey tam olarak aynı noktayı 
işaret ediyor.” Ayağa kalkarak piyano-kitaplığa doğru gitti. Çe-
nesindeki kısa kesilmiş koyu renkli sakalları görebiliyordum. 
“Hayranlar aç. Ve bir şey açsa, ne yapmak gerekir?”

“Onu beslemek,” dedim.
Başını salladı. “Ve bu hayran kitlesi okkalı bir çekişme oku-

mak istiyor.”
Violet söze girdi. “Tamam, dünya korkutucu olabilir ama bu 

yalnızca okuyucuların tutunabilecekleri güzel bir şeyin arayı-
şında olduğu anlamına gelir. Peri masalları işte bu yüzden zor 
dönemlerde popülerdi; sevgi, dostluk ve rahatlıkla dolu, daha 
iyi bir yaşam vaat ettikleri için. İnsanlara umut verdikleri için.”

Timothy raftan birkaç kitap almaya başladı. “Bebekler için 
yazılmış hikâyelerden bahsediyorsun, Violet. Sizin hayran kitle-
nizin büyük çoğunluğu genç yetişkinlerden oluşuyor.” Kitapları 
masaya koydu ve adlarını okuyabilmemiz için seri bir hareketle 
yan yana serdi. Uyumsuz. Otomatik Portakal. Damızlık Kızın Öy-
küsü. 1984. Açlık Oyunları. “Genç yetişkinler paranoya istiyor 
çünkü Büyük Birader onları gerçekten izliyor. Şiddet ve intikam 
istiyorlar çünkü her gün medyada gördükleri şey bu. Seks isti-
yorlar çünkü bedenleri dürtüler ve hormonlarla dolup taşıyor.” 
Sonunda raftan Sally King’in Darağacı Dansı’nı çıkardı ve muzaf-
fer bir edayla kitap yığınının en üstüne bıraktı. “Bunu istiyorlar. 
Trajedi, tutku, kayıp... Daily Dystopian değerlendirmesini işte 
bu yüzden değiştirdi, canlarım; canavarı beslemek için. Sizin de 
aynısını yapmanız gerekiyor.”

Violet biraz cırtlak bir sesle, “Ama sana söyledik,” dedi. “Sana 
daha en baştan yalnızca bir kitap yazacağımızı söyledik. Bu ka-
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darla kalacağına söz vermiştin.” Beti benzi atmıştı. Neden bu ka-
dar önemsiyor? Öğrenmem gerekiyordu ama şimdi zamanı değil-
di; kusmak üzereymiş gibi görünüyordu. 

Timothy ağır ve derin bir nefes verdi. “Bakın, neden cumarte-
si günü Comic-Con’a gelmiyorsunuz? Russel Jones’la bir panel-
de olacağım; Willow’u oynayan aktörle.”

“Russel Jones’un kim olduğunu biliyoruz,” diye çıkıştım.
Timothy beni duymazdan geldi. “Gelip hayran kitlenizle ta-

nışın, birkaç kitap imzalayın… Üçüncü bir kitabın okurlarınız 
için neler ifade edeceğini düşünün. Comic-Con, nasıl desem… 
hayran kitlesinin en güçlü olduğu yer.”

Comic-Con’a geri dönmenin düşüncesi bile kalbimi hızlan-
dırdı ve başımı döndürdü. Yerin sarsılmasını ve bir hafta sonra 
hastanede uyanmamızı hatırlattı. Hâlâ uyuyan Nate’i hatırlattı. 
Ve hiç… hiç… anlam veremediğim şeyleri hatırlattı. Rüyalarımı 
kemiren ve DÜŞÜNMEMEYE çalışmak için harcadığım çabayla 
gözlerimi yaşartan şeyleri.

Hayır. Comic-Con’a asla geri dönemezdim.
Gözlerimin yaşarıp yaşarmadığından emin olamadığım için 

her ihtimale karşı gözlüğümü indirdim ve ayağa kalktım. Sonra 
omuzlarımı geriye atıp en sağlam “siktir oradan” sesimi takı-
narak, “Bak, Timothy, Comic-Con meselesi kesin olarak kapan-
mıştır. Ve eğer ikimizden birine bunun nedenini sorman gere-
kiyorsa, açık konuşayım ki kendine insan demeye bile hakkın 
yok demektir.” Violet’ı yanıma alarak ona zihinsel bir hareket 
çekip, dik bir baş ve dramatik bir edayla odadan çıkmayı planlı-
yordum. Fakat masa yolumu kapatıyordu. 

Bu duraksamayı kuru ve sakin elleriyle avucumu yakalamak 
için bir fırsat olarak kullandı. “Lütfen bunu bir düşünün, canla-
rım.” Ve tam oradan ayrılacağımız sırada, inanılmaz bir yüksek-
likten üzerimize bir bok çuvalı bıraktı. “İkiniz de çok yeteneklisi-
niz. Kitabı diğer yazarlarımdan birine yazdırmayı hiç istemem.”




