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Çeviren

Elif Nihan Akbaş
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DANNY GILCHRIST:
Şehirde harika bir gün. Güneş parlıyor, gökte tek bir bulut bile 
yok. Central Park’ta şahane bir öğle yemeği yedim. Geçen hafta 
yayınlanan NYC’nin en iyi saklanan sırları bölümümüzden son-
ra dinleyicilerimiz tarafından ısrarla önerilen Shawarma Stop’ta 
tavuk çevirme. Teşekkürler millet. O kadar iyiydi ki akşam yeme-
ğim de bu olabilir. Ben WNRK New York’tan Danny Gildchrist ve 
Always Out There dinliyorsunuz.

Bugün yeni bir şey yapacağız. Büyük bir şey. Bugün, her zaman-
ki Always Out There programında, yeni seri podcastimiz Kızlar’ı 
duyuracağız. Daha fazlasını dinlemek için sekiz bölümün tamamı-
nı –doğru duydunuz, tüm sezonu– internet sitemizden indirebilir-
siniz. Daha fazlasını isteyeceğinizden eminiz.

Kıdemli yapımcımız West McCray’in hazırlayıp sunduğu Kızlar, 
yıkıcı bir suçla birlikte sarsıcı sırların üzerindeki perdenin kalkma-
sını konu alıyor. Bir ailenin, iki kız kardeşin ve küçük Amerikan 
kasabalarındaki anlatılmamış yaşamların hikâyesi. Sevdiklerimizi 
korumak için ne kadar ileri gidebileceğimiz… ve hangi bedelleri 
ödeyeceğimizle ilgili.

Ve bu da birçok hikâye gibi, ölü bir kızla başlıyor.
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KIZLAR
BÖLÜM 1

[KIZLAR TEMA MÜZİĞİ]

WEST McCRAY:
Cold Creek, Colorado’ya hoş geldiniz. Nüfus: Sekiz yüz.

Google’da bir görsel araması yapıp ana caddesine, bu küçük 
dünyanın belli belirsiz atan kalbine bakın ve bütün terk edilmiş 
ya da tahtalar çakılarak kapatılmış binaları bulun. Cold Creek’in 
en şanslıları –maaş ödeyen bir işi olanları yani– markette, benzin 
istasyonunda ve cadde boyunca uzanan birkaç ambarda çalışı-
yor. Diğerleri kendilerine ve çocuklarına bir iş bulmak için bir iki 
kasaba uzağa gitmek zorunda. En yakın okullar kırk dakika uzak-
lıktaki Parkdale’de. Üç başka kasabadan daha öğrenci alıyorlar.

Ana caddenin ötesinde Cold Creek’in arterleri, artık oyun kartın-
da yeri olmayan yıpranmış, harap Monopoly evlerine doğru uza-
nıyor. Oradan sonra da kırsal bir yabanilik. Yukarıdaki otoyol, kimi 
zaman virane evlerin önlerine ya da daha da beter durumdaki ka-
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ravan parklarına, kimi zaman da hiçliğin ortasına çıkan çamurdan 
damarlarla kesişiyor. Yaz aylarında gelen bir yemek otobüsü, okul 
dönemi başlayana dek çocuklara ücretsiz öğlen yemeği vererek 
günde en az iki öğün yemeği garantiye alıyor.

Bütün ömrünüz benim gibi şehirde geçtiyse, ürpertici bir sessizli-
ği var buranın. Cold Creek’in etrafı, sonsuza dek uzanıp gidiyor-
muş hissi veren muhteşem, kesintisiz bir manzarayla ve gökyüzüy-
le çevrili. Gün batımları olağanüstü: İnsana heyecan veren o altın 
sarısı ve turuncu, pembe ve mor renkler, gökdelenlerin saldırısıyla 
kirlenmemiş o doğal güzellik. O müthiş boşluk, âdeta kutsal bir 
sıradanlık içeriyor. Burada sıkışıp kalmış hissetmek imkânsız gibi.

Ama buradaki pek çok insan o hissi duyuyor.

COLD CREEK SAKİNİ [KADIN]:
Cold Creek’te yaşıyorsan burada doğduğun içindir ve eğer bura-
da doğduysan muhtemelen asla dışarı çıkamazsın.

WEST McCRAY:
Bu tam olarak doğru değil. Birkaç başarı hikâyesi de var. Kasa-
badan taşınıp uzak şehirlerde iyi maaşlı işler bulan üniversite me-
zunları olsa da, onlar istisna sayılıyor. Cold Creek, eğer seçim 
yapma ayrıcalığıyla doğmuşsak, orada yaşamayı özleyeceğimiz 
bir yaşam kalitesine sahip.

Burada herkes ailelerine bakmak için ve başlarını suyun üzerinde 
tutabilmek için öyle yoğun çalışıyor ki ulusumuzun zihninde kü-
çük kasabaları tanımlayan küçük dramlara, skandallara ve kişisel 
kinlere zaman harcarlarsa hayatta kalamazlar. Bu, orada dramlar, 
skandallar ve kin yok demek değil. Sadece bu gibi şeyler Cold 
Creek sakinlerinin umursadığı şeyler değil.

Yani değildi. Ta ki o olay yaşanana kadar.
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Kasabanın üç mil dışındaki, yüzyılın başlarından kalma, terk edil-
miş, bir yangının kül ettiği tek sınıflı okul binasının enkazı. Çatısı 
göçmüş ve duvarlardan geriye kalanlar çoktan kavrulmuş. Doğa-
nın hızla büyüyen otlar, yeni ağaç filizleri ve yabani çiçeklerle ya-
vaş yavaş yeniden hükmü altına almaya başladığı küçük bir elma 
bahçesinin yanı başında.

Bu enkazda neredeyse romantik bir şeyler var. İnsana dünyanın 
kalanından ayrıymış hissi veren bir şeyler. Düşüncelerinizle baş 
başa kalmak için mükemmel bir yer. Ya da bir zamanlar öyleymiş.

May Beth Foster –bu seri ilerledikçe onu daha iyi tanıyacaksınız– 
beni oraya kendi götürdü. Görmeyi ben istedim. Hafif dolgun, 
beyaz, altmış sekiz yaşında, saçları kırlaşmış bir kadın. Onda bü-
yükannelere has bir hava var. Sesi öylesine davetkâr ve aşina ki 
birden içinizi ısıtıyor. May Beth, Sparkling River Karavan Parkı’nın 
idarecisi. Doğduğundan beri Cold Creek’te yaşıyor ve o konuş-
tuğunda, insanlar dinliyor. Çoğunlukla da o ne söylerse söylesin 
doğru kabul ediyorlar.

MAY BETH FOSTER:
Yaklaşık… burasıydı.

Cesedi burada buldular.

911 YÖNLENDİRME MEMURU [TELEFON]:
911 yönlendirme. Acil durumunuz nedir?

WEST McCRAY:
Ekimin üçünde, kırk yedi yaşındaki Carl Earl işine, Cofield’deki 
bir fabrikaya gidiyordu. Cold Creek’ten arabayla bir saatlik mesa-
feydi. Yola çıktıktan hemen sonra sabah ufkunda yükselen siyah 
dumanları gördü.
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CARL EARL:
Sıradan bir gün gibi başlamıştı. Yani en azından ben öyle oldu-
ğunu düşünüyordum. Kalktığımı, kahvaltı ettiğimi ve kapıdan çık-
madan evvel karımı öptüğümü zannediyorum çünkü her sabah 
öyle yaparım. Ama dürüst olmak gerekirse, o dumanı görmem-
den ve ondan sonra yaşanan olaylardan öncesini pek hatırlamı-
yorum.

Keşke olanları unutabilseydim.

CARL EARL [TELEFON]:
Evet, adım Carl Earl. Bir yangın ihbarında bulunmak istiyorum. 
Milner Yolu’nun kenarında terk edilmiş bir okul binası var ve ta-
mamen yanıyor. Cold Creek’in üç mil doğusunda. Arabayla ora-
dan geçerken fark ettim. Aramak için kenara çektim. Epey kötü 
görünüyor.

911 YÖNLENDİRME MEMURU [TELEFON]:
Tamam Carl, birilerini göndereceğiz.

Etrafta başka kimse var mı? Yardıma ihtiyacı olan birilerini göre-
biliyor musun?

CARL EARL [TELEFON]:
Görebildiğim kadarıyla burada bir tek ben varım ama çok yakın-
da değilim… Belki biraz yaklaşıp bakarsam…

911 YÖNLENDİRME MEMURU [TELEFON]:
Beyefendi –Carl– lütfen yangından uzak durun. Benim için yapın, 
tamam mı?

CARL EARL [TELEFON]:
Ah, tamam, hayır… Ben aslında…
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CARL EARL:
Her ne kadar bir yanım kahramanı oynamak istese de bana söy-
leneni yaptım. Beni oralarda oyalanmak zorunda hissettiren ney-
di bilmiyorum çünkü işe geç kalmayı göze alabilecek durumda 
değildim. Ama polislerle itfaiyeciler gelene kadar orada kaldım. 
Gidip alevleri kontrol altına almalarını bekledim. Zaten şeyi de 
ondan sonra fark ettim. Orada, okul binasının biraz ötesinde gör-
düğüm… Ben… Onu ilk gören ben oldum.

WEST McCRAY:
Mattie Southern’ın cesedi yanan okul binasıyla elma bahçesinin 
arasında, gözlerden uzakta bulundu. Üç gün önce hakkında ka-
yıp ilanı verilmişti ve işte şimdi bulunmuştu.

Ölü olarak.

O meyve bahçesinde ortaya çıkan korkunç detaylara bu prog-
ramda yer vermemeye karar verdim. Belki cinayet, suç, ilk başta 
ilginizi çekebilir ama o şiddet ve acımasızlık sizin eğlence mal-
zemeniz değil. O yüzden bize bu konuda bir şey sormayın. Bu 
davanın detaylarını internette kolaylıkla bulabilirsiniz. Bana so-
rarsanız yalnızca iki şey bilmeniz gerek.

Birincisi, ölüm sebebi başına keskin olmayan bir cisimle darbe 
almış olması.

İkincisiyse şu:

MAY BETH FOSTER:
Kız henüz on üç yaşındaydı.

CARL EARL:
Bu olaydan beri hiç uyuyamıyorum.
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WEST McCRAY:
Mattie, ardında on dokuz yaşında bir abla –Sadie– ve manevi bir 
büyükanne –May Beth– bıraktı. Bir de annesi Claire’i. Ama Claire 
bir süredir resmin dışındaydı.

Southern cinayetini ilk duyduğumda Cold Creek’e yarım saat 
uzaklıkta bulunan Abernathy’deki bir benzin istasyonunday-
dım. Ekibimle birlikte doğudaki ovalara gitmiştim. Always Out 
There’in Amerika’daki küçük kasabaları incelemeye adanmış bir 
bölümü için bir dizi röportajı bitirmiştik. Bilirsiniz işte, şu konudan 
konuya atlayan türden konuşmalardan. Kasaba sakinlerinden 
bize yaşadıkları yerde nelerin yitirildiğini anlatmalarını istemiş-
tik. O yerleri eski görkemlerine kavuşturabileceğimizden değil 
de işte, var oldukları bilinsin diye. Tamamen yok olmadan önce 
seslerini duyurmak istemiştik.

JOE HALLORAN:
Yine de güzel bir düşünce. Birilerinin iplediğini bilmek.

WEST McCRAY:
Bu Joe Halloran’dı. Görüştüğümüz Abernathy sakinlerinden biri. 
Benzin istasyonunda önümdeki herifin tezgâhtara Southern de-
nen çocuğa tam olarak neler olduğunu anlatmasını dinlerken 
aklımdan geçen Joe’nun sözleri değildi açıkçası. Ürpertici ger-
çekler beni etrafta oyalanmaya teşvik etmiyordu. Ekibimle birlik-
te almak istediğimizi almıştık ve eve dönmeye hazırdık. Elbette 
korkunç bir olaydı ama yaşadığımız dünyada korkunç şeylerin 
eksikliğini çektiğimiz söylenemezdi. Hepsi için durup zaman har-
cayamazdık.

Bir sene sonra, New York’taki ofisimde oturuyordum. Aylardan 
ekimdi. Mattie’nin ölüm yıl dönümüydü. Ayın üçü. Kâh bilgisayar 
ekranına odaklanıyor kâh Empire State Binası’nı gören pencere-
ye dönüyordum. WNRK’deki işimi, şehir merkezindeki yaşamımı 
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seviyordum ama galiba bir yanım –Mattie’nin hikâyesini ilk duy-
duğumda ikinci kez düşünmeden geçip gitmeme izin veren o 
yanım– için silkelenmenin vakti gelmişti.

Bu fırsat, bir telefon araması şeklinde karşıma çıktı.

MAY BETH FOSTER [TELEFON]:
West McCray’le mi görüşüyorum?

WEST McCRAY [TELEFON]:
Benim, nasıl yardımcı olabilirim?

MAY BETH FOSTER [TELEFON]:
Ben May Beth Foster. Joe Halloran bana senin umursadığını söy-
ledi.

WEST McCRAY:
Mattie Southern davasında hiçbir yeni gelişme yoktu, hiçbir şüp-
heli tespit edilememişti. Soruşturma durma noktasına gelmiş gi-
biydi. Ama May Beth’in benimle iletişime geçmesinin sebebi bu 
değildi.

MAY BETH FOSTER [TELEFON]:
Yardımına ihtiyacım var.

WEST McCRAY:
Üç ay önce, temmuz ortasında Cold Creek’ten çok ama çok 
uzaklardaki Farfield, Colorado’daki bir karakoldan aranmıştı. Yol 
kenarında park etmiş 2007 model siyah bir Chevy bulmuşlardı 
ve arabanın içinde Mattie’nin haziranda ortadan kaybolan ablası 
Sadie Hunter’a ait kişisel eşyalarla dolu yeşil bir çanta vardı. Sa-
die’yi hiçbir yerde bulunamamıştı. Hâlâ kayıptı. Gelişigüzel bir 
soruşturmanın ardından Sadie, yerel otoriteler tarafından kaçak 
ilan edilmişti ve önündeki bütün yolları tüketen May Beth Foster 
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da bana ulaşmıştı. Son umudu bendim. Sadie’yi sağ salim eve 
döndürebileceğimi düşünüyordu. Çünkü Sadie sağ olmalıydı. 
Çünkü…

MAY BETH FOSTER [TELEFON]:
Bir ölü kızı daha kaldıramam.
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Arabayı Craigslist’te buldum.
Ne tür olduğu önemli değil, olmadığını düşünüyorum ama 

daha fazla detaya ihtiyacınız varsa küçük, siyah bir şeydi. Hani 
şu herhangi birinin yanındayken yok olan türde bir renk. Arka 
koltuk uyunabilecek kadar genişti. Alelacele yazılmış bir reklam 
denizinin ortasında, alelacele yazılmış bir ilanda gördüm. Bu 
seferki, bir tür çaresizlik hissi yayan imla hatalarıyla doluydu. 
Teklifinizi sunun lütfn benim için yeterli oldu. Paraya ihtiyacım var, 
demekti bu, yani birilerinin başı beladaydı, açlardı ya da kimya-
sal bir uyaran arzusu duyuyorlardı. Yani avantajlı olan bendim, 
almaktan başka ne yapabilirdim ki?

Kasabanın dışında, bir yol kenarında ödemek istediğim mik-
tarda bir para vererek araba almak için birileriyle buluşmanın 
dünyadaki en güvenli şey olmayabileceğini aklıma bile getirme-
mem, yalnızca arabayı alınca yapacağım şeyin daha tehlikeli ol-
masındandı.

“Ölebilirsin,” dedim, sırf bu sözler dudaklarımdan dökülün-
ce gerçeklikleri beni sarsacak mı diye görmek için.

Sarsmadı.



18

Ölebilirdim.
Yeşil kanvas çantamı yerden aldım, omzuma attım ve başpar-

mağımı alt dudağımda gezdirdim. May Beth dün gece bana ya-
banmersini vermişti ve bu sabah uyandığımda kahvaltı niyetine 
onları yemiştim. Dudaklarımda leke bıraktılar mı emin değildim 
ve eğer bıraktıysa iyi bir ilk izlenim bırakamayabilirdim.

Karavanın sinekliği paslanmıştı, açılırken Önemsiz Bir Yer 
civarında bir gıcırtı yankılandı. Eğer bir görsele ihtiyacınız var-
sa, kenar mahallelerden çok çok daha uzak bir yer hayal edin 
ve kendimi bildim bileli yaşadığım, Beni-Yabanmersiniyle-Bes-
le May Beth’ten kiralanmış bir karavanın alt basamaklarından 
birinde beni düşünün. Sadece terk edilebilecek bir yerde yaşı-
yordum. Orası hakkında söylenebilecek tek şey bu. Tam da bu 
yüzden dönüp arkama bakmadım, tuttum kendimi. İstesem de 
fark etmezdi, bakmamam daha iyiydi.

Bisikletimi kaptığım gibi kasabanın dışına çıkan yola doğru 
sürdüm. Wicker Nehri’nin üzerindeki yeşil köprüde kısa süreli-
ğine durdum. Suya baktım, hızlı akışının baş döndürücü etkisini 
midemde hissettim. Sonra çantamı karıştırmaya başladım. Kıya-
fetleri, su şişelerini, birkaç patates cipsini ve cüzdanımı kenara 
çekerek bir iç çamaşırı yumağının altına sıkışmış olan cep telefo-
numu buldum. Ucuz bir plastik parçasıydı, dokunmatik ekranı 
bile yoktu. Aleti suya fırlattım, sonra yeniden bisikletime atlayıp 
craigslist ilanını yazan kadınla buluşmak üzere Meddler Yolu’na, 
otobana doğru ilerledim. Adı Becki’ydi. İ ile. Öyle yazmıştı, i ile 
diye. Sanki gönderdiği e-postalarda göremezmişim gibi. Küçük, 
gece karası arabanın yanında duruyordu. Bir eli kapüşonunda, 
diğeri hamile karnındaydı. Arkasında park etmiş başka bir araba 
daha vardı. Küçük, daha yeni bir şey. Direksiyonda, kolunu açık 
pencereden sarkıtmış bir adam oturuyordu. Beni görene kadar 
gergindi ama beni görünce bütün gerginliği uçup gitti. Hakaret 
sayılırdı bu. Ben tehlikeliydim.

İnsanları hafife almamalısınız, diye bağırmak istedim. Bıçağım 
var.
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Doğruydu. Sırt çantamda annemin erkek arkadaşlarından bi-
rinden, Keith’ten kalan bir sustalı vardı. Uzun zaman önceydi. 
Hepsininkinden daha hoş bir sesi vardı Keith’in. Öyle yumuşak-
tı ki neredeyse puslu gibiydi. Ama iyi bir adam değildi.

“Lera?” diye seslendi Becki. Ona verdiğim isim buydu. Gö-
bek adım. Kendi adımı söylemekten daha kolay. Becki’nin ses 
tonu beni şaşırttı. Sıyrık bir diz gibiydi. Uzun zamandır sigara 
içtiğine bahse girerdim. Başımı sallayarak sorusuna olumlu ya-
nıt verdim ve cebimden nakit dolu zarfı çıkarıp uzattım. Toplam 
sekiz yüz. Tamam, ilk teklifim olan beş yüzü reddetmişti ama 
bunun da iyi bir anlaşma olduğunu biliyordum. Arabanın göv-
desinde yaptıkları tamiratlar için ödeme yapıyordum. Becki, en 
azından bir yıl sorun çıkarmayacağını söyledi. “E-postalarda 
daha büyük gibiydin.”

Omuz silkip kolumu biraz daha uzattım. Parayı al, Becki, de-
mek istiyordum, sana neden paraya ihtiyacın olduğunu sormadan al. 
Çünkü arabadaki adam oldukça huzursuz, kıpır kıpır görünü-
yordu. O bakışı tanırdım. Nerede, kimde görsem tanırdım. Ka-
ranlıkta bile seçebilirdim.

Becki şişkin karnını ovuşturarak biraz daha yaklaştı.
“Annen burada olduğunu biliyor mu?” diye sordu. Yeniden 

omzumu silktim ama şimdiye kadar onu tatmin eden bu omuz 
silkmeler birdenbire yetersiz gelmeye başladı. Kaşlarını çatarak 
beni baştan aşağı süzdü. “Hayır, bilmiyor. Yoksa neden seni tek 
başına bir araba almaya yollasın ki?”

Başımı evet ya da hayır dercesine sallayabileceğim ya da 
omuz silkebileceğim bir soru değildi bu. Dudaklarımı yaladım 
ve mücadele için kendimi toparladım. Bir bıçağım var. Elleriyle 
sesimi saran bu şeyi söylemek istiyordum.

“A-a-annem ö-ö-ö-”
Ö’ler arttıkça Becki’nin yüzü kızardı, nereye bakacağını bile-

memeye başladı. Ama bana, gözlerimin içine bakmıyordu. Boğa-
zım gitgide kurudu, bir yumru büyüdükçe büyüdü ve kendimi 
kurtarmanın tek yolu, harfleri bir araya getirmeye çabalamaktan 
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vazgeçmekti. Becki’nin karşısında ne kadar uğraşırsam uğraşa-
yım asla birleşmeyeceklerdi. Sadece tek başımayken akıcı konu-
şabiliyordum.

“-ldü.”
Kekemelik gevşedi.
Bir soluk aldım.
“Tanrım,” dedi Becki. Bunun ona söylediklerimin yarattığı 

ani bir üzüntüden kaynaklanmadığını biliyordum. Sözcüklerin 
ağzımdan çıkarken parçalanmasındandı. Biraz geriledi çünkü 
bu bok bulaşıcıdır, bilirsiniz. Eğer o benden kaparsa, fetüsüne 
geçirme ihtimali de yüzde yüzdür. “Peki sen… Yani araba kulla-
nabilir misin?”

Aptal olup olmadığımı sormanın daha zarif bir biçimiydi 
ama lütfen sözcüğünü bile doğru yazamayan birinden gelmesi 
durumu daha da çıldırtıcı kılıyordu. Cevap vermek yerine zarfı 
tekrar cebime sokuşturdum. Mattie en kötü özelliğimin kekeme-
liğim değil inadım olduğunu söylerdi ama biri olmasa diğeri de 
olmazdı. Hâlâ da öyle. Becki’nin cehaletini bahane etme riskine 
girmeye, onun haşatı çıkmış arabasına ödeme yapmaktan daha 
istekliydim. Utanarak hafifçe güldü. “Ne diyorum ben? Tabii 
ki kullanabilirsin...” dedi. Sonra daha da az ikna edici bir tonla, 
“Tabii ki kullanabilirsin,” diye tekrarladı.

“Evet,” dedim çünkü ağzımdan çıkan her söz paramparça 
olmuyordu. Bu sesin normalliği Becki’yi rahatlattı ve zamanımı 
boşa harcamaktan vazgeçti. Motoru çalıştırarak arabanın hâlâ 
işler durumda olduğunu gösterdi. Bagaj yaylarının kırıldığını 
söyledi, üzerine de bagajı açmak için kullandıkları sopayı ekstra 
ücret almadan vermekle ilgili bir espri yaptı.

Alışveriş resmen sonlanana kadar hımm ve hı-hı’larla idare 
ettim, ardından da yeni arabamın kaportasına oturup Becki’yle 
diğer herifin arabalarını geri çevirip sola dönerek otoyola giriş-
lerini izledim. Sabahın sıcaklığı beni ağır ağır sararken arabanın 
anahtarlarını parmaklarımın arasında çevirdim. Böcekler beni 
bölgelerini istila eden biri olarak görerek solgun, beyaz, çilli teni-
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min üzerinde bir ziyafet çekti. Kuru, tozlu yolun kokusu burnu-
mu gıdıklıyor, gitmeye hazır olan yanıma sesleniyordu. Ben de 
arabanın üzerinden indim, bisikletimi çalılara doğru yuvarladım 
ve sessizce yana devrilmesini izledim.

May Beth zaman zaman bana yabanmersini verirdi. Bir yan-
dan da tarihi geçmiş plakaları toplar, onları çift üniteli baraka-
sında gururla sergilerdi. Her renkten, her eyaletten plaka vardı 
içlerinde. Hatta başka ülkelerin plakaları bile vardı. May Beth’in 
o kadar çok plakası vardı ki içlerinden ikisini özleyeceğini hiç 
sanmıyordum. Kayıt çıkartmaları, benimkinden üç karavan aşa-
ğıda yaşayan Bayan Warner’ın inceliğiydi. Araba kullanamaya-
cak kadar güçsüzdü ve onlara artık ihtiyacı yoktu.

Plakaları çamura buladıktan sonra kirli avuçlarımı şortuma 
silerek arabanın sürücü koltuğuna geçtim. Koltuklar yumuşak 
ve alçaktı. Bacaklarımın tam arasında kalan bir sigara yanığı var-
dı. Anahtarı kontakta çevirdim ve motor gürledi. Ayağımı gaz 
pedalına bastırınca araba engebeli arazide ilerlemeye başladı. 
Becki’nin gittiği yolu izleyerek otoyola vardım ve sonra onların 
gittiği yönün tersine kırdım.

Dudaklarımı yaladım. Yabanmersini tadı çoktan gitmişti ama 
o büzüşmüş tatlılıklarını hâlâ hayal edebilirdim. May Beth kapı-
mı çalıp da gittiğimi anladığında hayal kırıklığına uğrayacaktı 
ama şaşıracağını sanmıyordum. Yüzümü avuçlarının arasına 
alarak bana söylediği son şey, Her ne düşünüyorsan, hemen şimdi o 
lanet, aptal kafandan çıkar onu, olmuştu. Ama o şey kafamda değil, 
kalbimdeydi. Ve bana eğer herhangi bir şeyin peşinden gidecek-
sem, bunun kalbim olmasını söyleyen de yine aynı kadındı.

Ne kadar boktan olursa olsun.




