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BİRİNCİ BÖLÜM

BOMBALAMA

LINGYI

Lingyi liderleriydi ve onları tehlikenin ortasına, hatta muhteme-
len ölümlerine bodoslama gönderiyordu.

Bu düşünceyi, tüm korkunç senaryoları kafasından atmaya 
çalıştı. Panik dalgasını bastırmalıydı. Lingyi’nin dikkati dağılırsa 
bedelini arkadaşları öderdi.

Zhou’yu kurtarmaları gereken gecede bir yandan da Jin Hol-
ding’i bombalamak çok büyük bir riskti ama yangın alarmı nu-
marasına ikinci kere başvuramazlardı. Ya bu gece yapacaklardı 
ya da asla. Yine de önceden bu kadar gerçekçi gelmiyordu; zorlu 
bir oyun, hiç olası görünmeyen bir hayaldi. Ancak bu gece, ar-
kadaşları onu geride bırakmadan önce Iris’i öptüğü sırada bir 
şeylerin sona yaklaşmakta olduğunu hissetmişti. Bunu yapmak 
konusunda hemfikirlerdi, bu hedef uğruna aylarca çalışmışlardı 
ama bir şeyi planlamak ile gerçekleştirmek apayrı şeylerdi.

Öleceklerinden korkuyordu.
Lingyi duvar ekranında açık olan dokuz farklı canlı video gö-

rüntüsünü inceledi. Üçü Iris, Victor ve Arun’un üzerine yerleş-
tirdikleri ve her hareketlerini takip eden kameralardan geliyor-
du. Diğerleri ise Jin Holding’i gösteriyordu: biri giriş ve lobiye, 
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bir diğeri arkadaşlarının gireceği arka kapıya, üçüncüsü ise bir 
sandalyeye hareketsiz hâlde çökmüş olan Zhou’ya dönüktü. Son 
üç ekranda da dönüşümlü olarak holdingin içindeki çeşitli kori-
dorları ve bölgeleri gözlemliyordu.

Lingyi oturma odasındaki küçük boşlukta volta atıyordu. 
Iris hep daha büyük bir daireye taşınmaları gerektiğini söyler-
ken o buranın gayet mükemmel olduğunu düşünmüştü. Sıcak 
bir yuva gibiydi. Bu geceki operasyonu karargâhlarından değil, 
evinden yönetmeyi tercih etmişti. Karargâhları, arkadaşlarının 
izleriyle doluydu; her köşede onların anıları vardı. İçinde yan-
kılanan boşluk hissini kendi evinde de duymayı beklemiyordu.

Ancak Iris kanepelerinde uzanmış, bir eli kulağının altında 
–en sevdiği pozisyonda– uyumuyordu işte. Iris şimdi Jin Hol-
ding’in arka kapısına yaklaşıyordu ve üzerindeki kameradan, 
Victor ile Arun’un da hemen yanında olduğu görülüyordu. Lin-
gyi, bodrum katında eski makinelerle dolu bir odada tutulan 
Zhou’yu gösteren ekrana dokundu. İçeriyi titrek floresan ışığı 
aydınlatıyordu. Lingyi, herhangi bir hareket emaresi yakalamayı 
umarak Zhou’yu izledi; göğsünün her nefeste yükselip alçaldığı-
nı, dizinin ya da omzunun belli belirsiz hareket ettiğini görmeye 
çalışsa da hiç hareket yoktu. Jin Holding’in odaya ait güvenlik 
kayıtlarından da hiç ses gelmiyordu ve Lingyi onun için çok en-
dişeleniyordu.

“Orada mısın, patron?” Victor’ın sesi, sanki odada, yanında 
duruyormuş gibi berrak geliyordu. 

Lingyi sıçradı. “Buradayım. Her şey yolunda görünüyor.” 
Kaygılarının sesinden anlaşılmaması için canlı bir tonda konuş-
maya çalışıyordu. Görevlerini hızlı ve doğru şekilde yapabilme-
leri için Lingyi’nin kendine güvenmesine ve onlara yol göster-
mesine ihtiyaçları vardı. “Bina sessiz. Çabuk olun. Yangın alarmı 
çalana dek güvenlik sistemlerine erişimim olmayacak.” Binaya 
gizlice girmeye çalışırken bir güvenlik görevlisine yakalanırlarsa 
işleri zorlaşırdı.
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Iris, binaya girmek için Daiyu’nun erişim şifresini girerken 
Lingyi yüreği ağzında, nefesini tuttu. Birkaç saniye sonra kapı 
hafif bir tıkırtıyla açıldı, hepsi içeri süzüldü ve kapıyı arkaların-
dan sıkıca kapadılar.

Lingyi, “Arun,” dedi kulaklığından, “Zhou bodrum katında-
ki odalardan birinde. Bir kat aşağıya in.”

Arun, “Tamamdır, patron,” diye karşılık verdi.
O gün erken saatlerde karargâhtayken tüm planı yeniden 

gözden geçirmişlerdi. Yine de Lingyi talimatlar verip hepsini 
yönlendirmeden duramıyordu. Bu sayede sahte de olsa bir kont-
rol hissi duyuyordu. “Alarm çalmaya başladıktan sonra yirmi 
dakikanız olacak,” diye hatırlattı.

Bunu hepsi biliyordu ama Lingyi sadece sesli dile getirince 
bile avuçları terden yapış yapış oldu. Arun karanlık bir merdi-
ven sahanlığından inip kapalı kapılarla dolu uzun bir koridora 
ulaştı. Loş ışıkta kapı kollarını sırayla denemeye başladı. Burada 
kimseyle karşılaşacağını düşünmüyordu. Kapıların çoğu zorlan-
madan ardına kadar açılıyordu; arkalarında binanın altına depo-
lanmış makineler ve ıvır zıvırla dolu odalar vardı. Zhou’yu bul-
maya çalışırken, kilitli odalarda hareket dedektörünü kullandı. 
Her seferinde Lingyi’nin nabzı hızlanıyordu ama dedektörler o 
kapıların ardında hiçbir hareket tespit etmiyordu.

Arun fısıldayarak sövüyordu ve ekipteki herkes bunları du-
yabiliyordu. “Sağ taraftaki tüm odalara baktım bile ama daha 
fazla zamana ihtiyacım var.”

Kapıdan kapıya koşarken biraz daha hızlandı. Kamerası her 
adımında sarsılıyordu. 

Iris, “Yangın alarmını halletmek üzereyim,” diye karşılık ver-
di. “Daha fazla beklersek yakalanabiliriz.”

“Sadece beş dakikaya ihtiyacım var.” Arun nefes nefeseydi.
Beş dakikada güvenlik görevlileri kamera görüntülerinden 

birinde Arun, Vic ya da Iris’in gizli gizli ortalıkta gezindiğini gö-
rebilirdi. Beş dakika, hepsinin yakayı ele vermesine yeterdi. Bu 
konuda gündüz de tartışmışlardı. Iris haklıydı.
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Victor ümitsizce, “Zamanımız kalmadı,” dedi. “Plana uya-
lım.” Lingyi, Victor’ın Zhou’yu kardeşi gibi sevdiğini biliyordu; 
bunu söylemek onun için zor olmalıydı.

Lingyi’nin göğsü sıkışıyordu. “Arun, Zhou orada bir yer-
lerde,” dedi. Zhou’nun ölüm fermanını mı imzalıyordu yoksa? 
“Iris, alarmı çalıştır.”

Iris’in eldivenli eli, kırmızı kolu aşağı çekti ve kısa aralıklarla 
çalan alarm bir anda Lingyi’nin kulağına doldu. Ardından bina-
nın ses sisteminden yatıştırıcı bir sesin, “Dikkat dikkat, on daki-
ka içinde binayı en yakın çıkış kapısından terk ediniz,” dediği 
duyuldu. 

Lingyi kendini koltuğuna atıp cam tablalı masasının başına 
geçti ve alarm çalışmaya başlamışken holdingin ana güvenlik 
sistemine girdi. Tüm bina acil durum moduna girmişti. Güvenlik 
ekipleri bile nöbet yerlerini terk etmişlerdi. Lingyi birkaç çalışa-
nın ana kapıdan çıkmasını izledi. Gecenin bu saatinde holdingde 
daha çok güvenlik görevlileri ve nöbetçi ekipler vardı.

Arun bodrum katının koridorlarında koşturup odaları kontrol 
etmeye devam ederken Vic ile Iris gözlerden uzak duruyorlardı. 
Lingyi, Zhou’yu gösteren ekrana baktı. Muhtemelen alarmın sa-
ğır edici gürültüsü sayesinde uyandığını görünce rahatladı. Zhou, 
bağlarından kurtulmaya çalışıyormuş gibi omuzlarını yavaş yavaş 
oynatıp etrafına bakındı. Lingyi onun kendisini hiçbir şekilde du-
yamayacağını bilse de, “Dayan Zhou, Arun yolda,” dedi.

Arun hışımla, “Onu bulamıyorum!” diye bağırdı.
Lingyi, “Aramaya devam et,” dedi. “Orada bir yerlerde, az 

önce de uyandı!”
Arun susmak bilmeyen alarmın sesini bastırmaya çalışarak 

Zhou’nun adını haykırmaya başladı. Ancak Zhou’nun ağzı bağ-
lıydı ve Arun bağırıyor olsa bile onu duymuyormuş gibiydi.

Lingyi, tüm dikkatini zemin kata vermeye çalıştı.
Vic ile Iris geniş bir koridor boyunca koşup bir asansörün 

önünde durdular. Henüz yedi dakika olmuştu ama tek başına 
kalıp da yakındaki çıkışlara koşturan birkaç kişi dışında bina 
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çoktan boşalmış gibi görünüyordu. Lingyi güvenlik görüntüle-
rini kontrol edip, “Asansör temiz,” dedi.

Iris ve Vic aynı anda, “Sağ ol, patron,” dediler.
Boş kabine girdiler. Victor üçüncü ve beşinci katların düğme-

lerine bastı, ardından bileğindeki gümüş kol düğmesini düzeltti. 
Üzerinde şık bir gri takım, gümüş rengi bir yelek ve boynunda 
mükemmel bağlanmış mavi bir kravat vardı. Lingyi belli belirsiz 
gülümsedi; koşullar başka türlü olsaydı onunla dalga geçebilir-
di. Iris üçüncü katta asansörden sessizce çıktı; Victor da beşinci, 
yani en üst katta indi. Sadece iki kişiyken her katta bir bomba 
patlatmaları mümkün değildi ama bu katlara stratejik olarak 
yerleştirecekleri ikişer bomba işlerini görürdü. Bu kadarı bile bi-
nanın içini tamamen yıkacak kadar güçlüydü.

Iris, beşinci katı kendisinin almasının gerektiğini çünkü Vic-
tor’dan daha hızlı hareket edebildiğini ve o katın daha tehlikeli 
olduğunu söylediğinde Vic, bir şeyler ters giderse kendisinin 
teknolojiden daha iyi anladığını söyleyerek karşı çıkmıştı. Niha-
yetinde son kararı her zamanki gibi Lingyi vermişti; üst katla 
Victor ilgilenecekti. Lingyi aniden, görüntülerden Iris ile Vic’i iz-
lerken kalbinin göğsünden fırlayacakmış gibi çarptığını fark etti.

Arun’un panik dolu sesi kulaklarında çınladı: “Zhou’yu hâlâ 
bulamadım. Buradaki tüm odaları ikişer kez kontrol ettim. Ope-
rasyonu iptal etmeliyiz!”

Lingyi başını kaldırıp duvar ekranına baktı, sonra midesinde-
ki çalkantıyı bastırmaya çalışarak koltuğundan fırladı. Zhou’nun 
hapsolduğu izbe bodrum katı odasını gösteren kayda dokundu. 
Görüntüdeki sandalye boştu. “Zhou gitmiş!” diye bağırdı.

“Ne?” Arun, bodrumdaki koridorun ortasında donakaldı. 
“Nereye gitmiş? Hâlâ binada mı?”

Lingyi eli titreye titreye gözlüğünü kaldırarak düzeltti. “Bil-
miyorum ama operasyonu iptal etmek için çok geç.”

Iris, “Birinci bomba hazır,” dedi.
On saniye bile geçmeden Victor, “Birinci bomba hazır,” diye 

ekledi.
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Çalışanların yeniden binaya alınmasına sekiz dakika kalmıştı.
Bombaların ikisi yerleşmiş, yol yarılanmıştı. Buradan dönüş 

yoktu.
Lingyi kayarcasına koşarak masasının başına döndü ve Jin 

Holding’in bodrum katındaki –iki düzineden fazla olan– bü-
tün kamera görüntülerini bilgisayarında taradı. Çoğunda bom-
boş, karanlık odalar görünüyordu. “Arun, oradan çıkmalısın. 
Zhou’nun nerede olduğunu bilmiyorum.”

Arun uzun uzun küfretti. “Onu böyle bırakamam!”
Lingyi gözlerine baskı yapıp batan gözyaşlarını umursama-

maya çalıştı. Zhou. Yine görüntülere baktı ama hiçbir şey göre-
medi. Lingyi de Zhou’yu bir kardeş gibi sevdiği hâlde şimdi onu 
kaderine terk ediyordu. “Arun, altı dakikadan az kaldı, bomba-
lar patlayacak.” Sesi çatladı. “Binadan hemen çıkmalısın!”

Iris’in, “İkinci bomba hazır,” dediği duyuldu.
Arun başını eğmiş, ellerini yumruk yapmıştı. “Sikeyim böyle 

işi!” diye bağırdı ve merdivene doğru koşmaya başladı. Lingyi, 
Arun’un kamerası binadan çıktığını ve holdingin arkasındaki 
ara sokağa ulaştığını gösterene kadar onu izledi.

Lingyi rahat bir nefes alıp gözünün kenarını silerken yanlış-
lıkla yamulttuğu gözlüğünü düzeltip Iris ile Victor’ın ne durum-
da olduğunu kontrol etti. Iris başka bir merdivenden zemin kata 
iniyordu. Vic ise ikinci bombasıyla uğraşıyordu. Bomba geri sa-
yıma başlamıştı ama üzerindeki kontrol ışıklarından biri kırmı-
zıyken diğer ikisi yeşildi.

Bir sorun vardı.
Lingyi endişesini belli etmemeye çalışarak kulaklığına doğru, 

“Victor,” dedi, “öylece bırak. Hemen.”
Vic hiç oralı olmadı. Lingyi, onun uzun parmaklarıyla kab-

loları kurcalamasını dehşet içinde izledi. Victor’ın sağ elinde 
dikdörtgen şeklinde, titanyumdan bir yüzük vardı. Lingyi bir an 
ruhunun bedeninden çıkıp havada süzüldüğünü hissetti. Sayaç, 
bombanın patlamasına üç dakikadan az kaldığını gösteriyordu.
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Sonra ruhu saplanırcasına bedenine döndü ve Lingyi yeni-
den, “Victor!” diye haykırdı.

“Seni duydum, patron,” dedi sakince Victor, soğukkanlılığını 
ve hâkimiyetini koruyarak. “Ama Zhou’nun yardımı olmayınca 
iki bombamız eksik kalıyor. Gerekli hasarı verebilmek için eli-
mizdekilerin hepsini patlatmalıyız. Hallettim sayılır zaten.” Bir 
elini kaldırdı, kameranın görüş açısının dışına doğru uzattı ve 
Lingyi onu gösteren ekranda sessiz uyarısının yeşil yandığını 
gördü.

“Hayır!” diye bağırdı Lingyi.
Iris, “Patron,” diye seslendi. “Neler oluyor? Vic nerede?” Bir 

merdiven sahanlığında dikiliyordu.
Lingyi, “Iris sen koşmaya devam et,” diye talimat verdi. “Çık 

binadan!” Güçlükle nefes alıyordu. “Hemen, şimdi!”
Sayaç bir dakikadan geriye saymaya başladı. Vic hiç istifini 

bozmadan kablolarla uğraşmaya devam ediyordu. Iris merdiven 
sahanlığında donakalmıştı ve o anda ilk bomba patladı. Öyle bir 
gümbürtü koptu ki Lingyi mecburen kulaklığını sökercesine çı-
kardı. Iris’in kamera görüntüsü bombanın etkisiyle sarsıldı ve 
Iris yeniden koşmaya başlayıp acil çıkış kapısından kendini ze-
min kata attı.

Lingyi’nin başı dönüyordu. Dehşet içinde boğuluyordu, san-
ki göğsünün üzerine devasa bir canavar çökmüştü.

Zemin Victor’ın ayaklarının altında sarsılıyordu. Bombanın 
üzerindeki bir anahtarı itti ve önceden kırmızı olan ışık bir anda 
yeşile döndü. Üzerindeki dijital sayaç kırmızı kırmızı titreşerek 
ondan geriye saymaya başladı. Bombanın üzerine doğru eğilmiş 
hâlde çalışan Vic doğruldu. Ceketinin kollarını silkeledi, sonra 
eliyle Lingyi’ye tamamdır işareti yaptı. İki saniye sonra görüntü 
kör edici beyazlıkta bir ışıkla kaplandı.

Lingyi, “Vic!” diye haykırdı tekrar.
Kamerasından sadece gri parazit görüntüsü geliyordu.
Lingyi çılgına dönmüşçesine tüm ekranlar arasında geçiş 

yaparak onu aradı ama bunu yapmasının hiçbir anlamı olma-
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dığını aslında biliyordu. Holdingin içindeki bütün kameralar-
dan sadece kaos izlenebiliyordu; duvarlar sallanıyor, zemin un 
ufak oluyor, makineler birbirinin üzerine yığılıyordu. Iris’in ka-
merasından da sadece toz ve duman görünüyordu. Gözyaşları 
Lingyi’nin görüşün bulandırdı. Kulaklığını alıp yeniden taktı. 
Iris’i oradan çıkarmalıydı.

Lingyi, “Ana girişe git,” diyerek onu yönlendirdi. Sesi titrek 
ve boğuk çıkınca boğazını temizledi. 

Iris, ana girişe açılan kayar kapıların önünde duraksayarak, 
“Vic’i bekleyeyim mi?” diye sordu.

Lingyi pürüzlü bir sesle, “Hayır,” diyebildi sadece. “Bağlan-
tısı koptu.” Başka bir şey söylemeye dili varmadı.

Iris hiçbir şey söylemeden, büyük resepsiyon salonuna açılan 
kavisli altın kapının düğmesine bastı. Ana kapıya doğru koştu 
ama kapı açılmıyordu. Kare düğmeye sertçe vurdu, kapının çeli-
ğini dövdü ama hiçbir şey işe yaramıyordu.

Lingyi, binanın güvenlik sistemini inceledi. “Tüm çıkışlar 
kapatılmış.” Komutu iptal edip ön kapıyı manuel olarak açma-
yı denedi. Bu da işe yaramıyordu. Binanın kapatılması emrini 
kimin verdiğine baktı. Jin’di. Üstelik ilk bomba patladıktan iki 
dakika sonra vermişti. “Özel erişim olmadan hiçbir kapıyı aça-
mıyoruz.”

Iris gümbürtüyü bastırmaya çalışarak, “Özel erişimi nasıl 
sağlayacağım?” diye bağırdı.

“Zemin katta birkaç acil durum çıkışı var. Sağa dön. Dai-
yu’nun şifresiyle onları açabiliriz belki.” Ancak Lingyi’ninki 
sadece bir tahmindi. Iris’i de kaybetme olasılığıyla yüzleşmek 
istemiyordu.

Iris koridordaki duman perdesinin içinde yolunu bulmaya 
çalışırken bir anda, “Zhou!” diye bağırdı şaşkınlıkla. “Tanrılara 
şükürler olsun, Arun seni arayıp bulamamıştı…” 

Lingyi kulaklığında cızırtılı da olsa Zhou’nun tanıdık sesini 
duydu: “Beni Daiyu çıkardı. Çıkış yolunu da biliyor.”

Lingyi’nin bedenine öyle bir rahatlama dalgası yayıldı ki 
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masasına yığılıp kalmamak için kendini kasması gerekti. Zhou 
hayattaydı ve Daiyu onları sağ salim dışarı çıkaracaktı. Iris, Dai-
yu’yla konuşuyordu ama ne dedikleri anlaşılmıyordu. Lingyi 
de kendini binada hâlâ çalışan tüm kameraların görüntülerinde 
Victor’ı ararken buldu. Victor her zaman fazlasıyla kurnaz, hep 
bir adım önde olmuştu. Ölümü kandırabilecek biri varsa, o da 
Vic’ti. Lingyi gözlerini kısıp dikkat kesilerek duman dolu kori-
dorları, yılan gibi kıvrılıp bükülen kopmuş kabloların çıkardığı 
kıvılcımlarla aydınlanan odaları inceledi.

Yeniden Iris’in görüntülerine baktı ama yoğun duman ve 
Iris’in önünde hareket eden birilerinin belli belirsiz siluetinden 
başka bir şey göremiyordu. Zhou aniden, geri dönmeleri gerekti-
ğini haykırdı. Vic’i bulmak istiyordu. Lingyi bir şeyler söylemek 
istedi ama kelimeler dudaklarından dökülmüyordu. Onun ye-
rine Iris’in, biricik sevgilisinin, onu çıkışa gitmeleri konusunda 
ikna etmeye çalıştığını duydu – Zhou’ya, Victor’ı kaybettiklerini 
söylüyordu.

Hayır.
Lingyi’nin görüşü tamamen bulanıklaşmıştı. Burnunu koluna 

sildi, sonra gözlerini sertçe kırpıştırıp yeniden güvenlik kayıtla-
rını taramaya koyuldu. Kameralar teker teker bozuluyor, çalışan 
az sayıdaki kamera da sadece kaos ve yıkım gösteriyordu; açık 
ağızlar, yangın ve duman. Iris’in kayıtlarından konuşma sesleri 
geliyordu ama Iris susmuştu. Sonunda dışarı çıktılar ve yıkılmak 
üzere olan binadan uzaklaştılar.

Lingyi derin bir nefes aldı ve titreyerek hıçkırmaya başladı.
Çıkmışlardı.
Iris ve Zhou güvendeydi.
Jin Holding’den koşarak uzaklaşırlarken Iris’in kamera gö-

rüntüsü de sarsılıyordu. Lingyi tüm zincirlerinden kurtulmuşça-
sına yeniden bedeninin dışında süzüldüğünü hissetti. Ardından 
kulağında Iris’in sesini duydu ve kendine geldi. “Gelmiyormuş.”

Lingyi onun ne demek istediğini algılamaya çalıştı. Evet, Vic 
gelemiyordu. Vic ölmüştü. Sonra Zhou’nun, bir yerlerden tanıdık 
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gelen bir kızın yanında durduğunu gördü. “Onunla konuşmak 
istiyorum,” dedi sesi çatlayarak. 

Iris, Zhou’nun yanına gidip kendi kulaklığını Zhou’nun ku-
lağına tıkıştırdı.

Lingyi, boğuk bir sesle, “Bize dön, Zhou,” dedi.
Zhou, “Arun iyi mi?” diye sordu.
“Dostum ben buradayım da sen neredeydin?” diyerek araya 

girdi Arun. “Bodrum katın her köşesini aradım.”
Lingyi, Zhou’nun yanında duran kızın usulca, “Bodrumda 

iki kat var,” dediğini duydu. Bu Daiyu’ydu.
Lingyi kat planlarını yeterince dikkatli incelemediği için, 

Arun arkadaşlarını yanlış katta arayıp durmuştu.
Zhou sonunda sesi çatlayarak da olsa, “Biraz zamana ihtiya-

cım var,” dedi. “Victor öldü.”
“Ah, Zhou…” Lingyi hıçkırarak ağlamaya başladı. “Biliyo-

rum. Ama lütfen Iris’le gel.”
Uzun bir sessizlik oldu. Nihayetinde Zhou, “Yapamam,” 

dedi.
Iris ile Zhou tartışıyorlardı ama Lingyi onları duymuyordu 

bile.
Onu suçlayamazdı. Arun’a onu öylece bırakmasını –ölüme 

terk etmesini– söylemişti. “Öfkelisin,” diyerek Zhou’ya seslendi, 
“çünkü seni bulamadık. Seni orada kaderine…”

“Hayır,” diyerek sözünü kesti Zhou. “Öfkeli değilim. Görevi-
miz daima öncelikliydi. Bunu hepimiz biliyorduk.” 

Bunu Lingyi de biliyordu ama zor kararları vermesi ve arka-
daşlarını bu tercihlere uymaya zorlaması gereken kendisi olmuş-
tu. Bütün bunların sonucunda Vic ölmüştü; onun ölümünden 
kendisi sorumluydu. Lingyi onları yüzüstü bırakmıştı. Zhou’ya 
bir şeyler daha söyledi ama sanki bedenini bir başkası ele geçir-
mişti de zırvalayıp duruyordu.

Sonra kulaklığındaki sesler kesildi.
Lingyi kollarını kavuşturup masasının soğuk camına yasladı 

ve başını kollarına koydu. Jin Holding’in kameraları neredeyse 
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tamamen kararmış, sadece parazit gösteriyordu. Lingyi gözle-
rini kapadı ve gözyaşlarının yanaklarını yakarak süzüldüğünü 
hissetti.

Victor’ın, gri parazitli görüntünün içinde kaybolmadan he-
men önce parmaklarıyla kameraya tamamdır işareti yaparkenki 
hâli gözünde canlandı.

Ve böylece Lingyi zaman mefhumunu yitirdi.
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İKİNCİ BÖLÜM

JANY

Jany Tsai, Jin Feiming’in havalimosunun kendisini almak üzere 
Şanghay Üniversitesi’ndeki lisansüstü öğrenci yurduna inmesi-
ni eski binanın girişinden ağzı açık izliyordu. Multimilyarderin, 
zarif bir kaligrafiyle kaleme alınmış daveti bile başlı başına şaşır-
tıcıyken şimdi gizemli ve bilinmez bir dünyaya çekildiğini hisse-
diyordu. Jany, Jin’in kendisini neden çağırmış olabileceğine dair 
düşüncelere öylesine daldı ki kısa uçuşunda manzarayı izleme 
fırsatını kaçırdı. Havalimo, Jin’in Concord jetinin, onu karşıla-
mak üzere önüne kırmızı halı serili hâlde beklediği özel piste iniş 
yaptı. Havalı jet, yeşim rengine boyanmıştı ve yan tarafına Jin’in 
şahsi arması çizilmişti: Altın renginde, ışıl ışıl bir Jin.

Jin pek mütevazı bir adam değil galiba, diye düşündü Jany.
Koyu mor bir qipao* giymiş, göz kamaştırıcı bir kadın onu je-

tin merdiveninin başında karşıladı. Siyah saçı tam ense kökünde 
kusursuzca topuz yapılmıştı. “Bayan Tsai,” diyerek Jany’ye kö-
püklü şampanya dolu bir kadeh uzattı, “hoş geldiniz! Bay Jin sizi 
Pekin’de dört gözle bekliyor.”

* 20. yüzyılın başında Çin sosyetesinde giyilen ve popülerleşerek günümü-
ze ulaşmış, önü çapraz tasarımlı, yüksek yakalı ipek elbise. –çn
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Uçuşları kısa, sorunsuz ve sakin geçti. Hostes, Jany’ye bir 
şey isteyip istemediğini iki kere sordu, Jany ikisinde de hiçbir 
şey istemediğini söyledi. Jetten indiğinde, Şanghay’da onu alan 
havalimonun tıpatıp aynısı, doğruca Jin Holding’in Pekin genel 
merkezine gitmek için hazır bekliyordu.

Başkentin üzerinden süzülürlerken Jany aşağıdaki manzara-
yı huşu ve korkuyla izledi. O güne dek hiç havalimoya binme-
mişti ve bu kadim şehri kuşbakışı görebileceğini hayal dahi ede-
mezdi. Şanghay’ın havasının kötü olduğunu düşünüyordu ama 
Pekin’inki daha da berbattı. Yapılan araştırmalara göre, Çin’in 
kuzeyinde yaşayan halkın ortalama yaşam süresi on yıl kısalmış-
tı bile. Bunun, tüm ülkenin gerçekliğine dönüşmesi an meselesi 
değil miydi?

Havalimo yön değiştirip Yasak Şehir’in kıyısı boyunca süzül-
dü. Jany daha önce Pekin’e hiç gelmemişti; Yunnan’daki küçük 
bir kasabada yaşayan ailesinin böyle bir seyahati karşılamaya 
gücü yetmezdi. Yine de önüne serilen imparatorluk arazilerini, 
atalarına dayanan, çok derinlere gömülü bir hatırayı anımsa-
mışçasına tanıdı. Belli ki Yasak Şehir uçuşa kapalı bir bölgeydi 
çünkü havalimo hiçbir şekilde bu arazilerin sınırlarına girmi-
yordu. Jany burnunu cama yapıştırıp altlarında kalan altın hatlı, 
kıvrımlı çatılara ve puslu ışıkta âdeta parıldayan, bembeyaz taş 
basamaklara baktı.

Jin’in bu şatafatlı yolculukla kendisini etkilemek istediğinden 
emindi ama milyarder, amacına ulaşamamıştı. Aksine, Jany gö-
züne sokulan bu zenginlikten rahatsız olmuş ve Jin’in niyeti ko-
nusunda şüpheye düşmüştü. Kendisiyle neden görüşmek istedi-
ğine dair tahminleri vardı ama hiçbiri olası gelmiyordu. Jany ney-
le karşılaşacağını bilmiyordu ve bu durum hoşuna gitmiyordu.

Havalimo kısa süre sonra, mat altın rengi camlardan gökyü-
zü manzarasının yansıdığı bir gökdelenin çatısına indi. Uzun 
boylu, siyah takım elbiseli bir adam, inmesi için aracın kapısını 
açtı ve boğuk bir sesle, “Jin Holding’in Pekin merkezine hoş gel-
diniz, Bayan Tsai,” dedi. 
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Jany başını sallayarak selam verdi ve sırt çantasını eprimiş 
askılarından tutup çekerek araçtan çıktı. Çatı katında en azın-
dan bir düzine havalimo ve havapet vardı. Ciddi mizaçlı adamın 
peşinden, kasımpatı oymalı altın kapıları olan asansöre yöneldi. 
Adam, “Yirmi dokuzuncu kat,” diyerek komut verdi.

Asansörün kapıları sanki yalnızca birkaç saniye sonra çınla-
yarak açıldı ve beyaz mermer zeminli, gösterişli bir karşılama 
salonuna adım attılar. Salonun tam ortasında yuvarlak bir maun 
konsol vardı. Uçaktaki hostesle aynı qipaodan giymiş olan, güzel 
bir kadın, Jany yaklaşırken ışıl ışıl gülümsedi. “Bayan Tsai, Jin 
Holding’in Pekin merkezine hoş geldiniz. Lütfen tarama için bir 
adım öne çıkın.”

Jany’nin beti benzi attı. Devlet kurumları, kimlik tespiti ama-
cıyla retina taraması yapıyordu ama kendisiyle hiçbir bağı olma-
yan Jin bunu neden istiyordu ki? Takım elbiseli adam yan taraf-
taki gizli bir kapıdan geçip gözden kayboldu. “Taramaya girme-
meyi tercih ederim. Öğrenci kimlik kartım yanımda.”

Kadın bembeyaz, kusursuz dişlerini sergileyerek gülümsedi. 
“Kimlik kartlarının sahtesini üretmek çok kolay maalesef. Hem 
sizin hem de şirketin güvenliği için kimliğinizi doğrulamak zo-
rundayız.”

Jany, “Benim retina bilgim sizde var mı ki?” diye sordu.
“Jin Holding’in verilerinde kayıtlı olduğuna sizi temin ede-

rim.” Kadın uysal bir hava vermesi gerekirken Jany’nin tüyleri-
ni diken diken eden bir tavırla başını eğdi. Jin Holding, özel bir 
işletmeydi, dolayısıyla elinde bulunamayacak retina kayıtlarını 
almak için birilerine rüşvet vermiş olmalıydı. Bu durum Jany’nin 
huzursuzluğunu artırmaktan başka bir işe yaramadı.

“İyi ama beni görüşmeye çağıran kendisiydi,” diye karşılık verdi 
Jany. “Görüşmek istiyor mu, istemiyor mu?” Hissettiğinden daha 
büyük bir cesaretle konuşmuştu. “İstemiyorsa hemen gidebili-
rim.” Telaşla etrafına bakınıp bir çıkış aramamak için kendini zor 
tuttu. Kaçmaya kalkışsa, muhtemelen asansöre bile ulaşamazdı.

Kadın iki parmağını kulağına bastırdı ve başını eğdi. “Peki, 
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efendim. Kendisini yanınıza gönderiyorum.” Jin onları başından 
beri izliyordu. Jany, onun kalpsiz bir işadamı olduğunu biliyor-
du ama bir anda bu işin kendi boyunu aştığını fark etti – onunla 
buluşacağından kimseye bahsetmemişti bile. 

“Çift kanatlı kapıdan geçin lütfen.” Kadın ayağa kalkınca 
Jany, qipaosunun girift işlemelerini gördü. Kadın elini hafifçe sal-
layarak salonun diğer ucunda, kayarak açılan mat camlı kapılara 
doğru işaret etti. “Bay Jin sizi bekliyor.”

Jany o tarafa dönüp derin bir nefes aldı; artık geri dönüşü 
yoktu. Mermer zeminde spor ayakkabılarının gıcırdadığını du-
yunca yüzünü buruşturmamaya çalıştı. Cam kapılar, sarı ışık-
la aydınlatılmış, ışıltılı ve geniş bir koridora açıldı. Burada da 
daha ufak tefek ve dolgun hatlı bir kadın bekliyordu. Üzerinde 
lacivert bir döpiyes vardı. Kadın, “İyi günler, Bayan Tsai,” deyip 
başını hafifçe eğerek selam verdi. “Lütfen beni takip edin.”

Yumuşacık halının üzerinde, sonu görünmeyen koridor bo-
yunca ilerlediler. Jany bir yandan etrafını inceliyordu ama yolcu-
lukları, duvarları süsleyen çok güzel geleneksel Çin resimleri ve 
kapalı birkaç kapı dışında manzara sunmuyordu. Nihayet kadın 
dağ, bulut ve çam ağacı desenlerinde yeşim kakmalı, çift kanatlı 
kapının önünde durdu ve kubbeli bir makinenin altına geçti – 
bu bir beyin dalgası tarayıcısıydı. Makine kadının yüz hatlarını 
mavi neon ışığıyla aydınlatarak kimliğini doğrulamaya başladı. 
Sonra bir anlığına vınladı ve çift kanatlı kapıların kilidi açıldı. 
Kadın kanatlardan birini ileriye doğru itip başıyla işaret etti; 
Jany de buraya Jin’in ricası üzerine geldiğini kendine hatırlata-
rak cesaretini toparladı –avantaj kendisindeydi– ve içeriye girdi.

İki duvarı Pekin manzarasına bakan pencerelerden ibaret 
olan bir köşe ofise adım atmıştı. Odaya, sırt kısmı kıvrımlı san-
dalyelerle çevrili, uzun bir ahşap masa hükmediyordu ama Jin, 
pencerelerin önündeki deri kanepede oturuyordu. Ayağa kalk-
maya ya da Jany’yi karşılamaya tenezzül etmedi. Sadece zarif eli-
ni havaya kaldırıp onu, itaatkâr bir süs köpeğiymişçesine yanına 
çağırdı. Jany ne yapacağını bilemeyip ona doğru yaklaştı.
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Jin, onun yüzünü dikkatle inceleyerek, “Bayan Tsai,” dedi, 
sonra bakışları eski kapüşonlusuna ve solmuş kotuna kaydı. 
Spor ayakkabısının sağ tekinin burnunda bir delik vardı; Jany, 
bunlarla daha rahat etse de diğer ayakkabısını giymiş olmayı 
diledi. Jin’in keskin bakışlarının hiçbir detayı kaçırmadığından 
emindi.

Onun karşısında utandığı için göğsü öfkeyle yandı; bu gö-
rüşmeye daha iyi kıyafetlerle gelemeyecek kadar yoksul olduğu 
için utanmıştı. Jin onu hor görüyordu, kendini herkesten üstün 
görmeye alışkındı.

Jany, “Bay Jin,” dedi ve başı dik bir şekilde onun bakışları-
na karşılık verdi. Adam bakımlı ve şıktı; takım elbisesi, ayakka-
bıları ve aksesuarları muhtemelen Jany’nin ömründe bir arada 
görmediği kadar çok para ediyordu. Gür, siyah saçları kusursuz 
şekillendirilmişti ve kırışıksız yüz hatları onu genç gösteriyordu. 
Jany onun kırklarının ortasında olduğunu biliyordu ama adam 
yalnızca zenginlerin elde edebildiği bir tasasızlık ve zindelikle 
âdeta ışıldıyordu.

“Oturun.” Karşısındaki deri bir koltuğu işaret etti. “Umarım 
yolculuğunuz sorunsuz geçmiştir.” Gülümsedi ama gülümse-
mesi gözlerine yansımadı.

“Evet, sorunsuzdu.” Jany koltukta arkasına yaslanmak yeri-
ne, sırt çantasını çıkarmadan dimdik oturdu.

Jin tek kaşını kaldırdı, sonra elini sallayarak bir işaret verdi 
ve Jany’yi buraya getiren kadın, elinde bir tepsi çayla yanlarına 
yaklaştı. Sessizce çayları doldurdu, ardından ceviz, hurma ve şe-
kerli ananas dolu tabakları önlerindeki sehpaya bırakıp tekrar 
gözden kayboldu.

Jin, çayından bir yudum aldı. “Başarılarınızdan haberdarım, 
Bayan Tsai.” Dudakları kıvrıldı. “Yüksek notlar alıp üstün başarı 
sergileyerek seçkin Şanghay Üniversitesi’nin zorlu mühendis-
lik yüksek lisans programına kabul edilmişsiniz ve orada da en 
yüksek notları almaya devam ediyorsunuz,” uzun parmaklarını 
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birbirine bastırdı, “ama benim esas ilgimi çeken, üniversite dışın-
da, kendi başınıza yaptıklarınız.”

Jany’nin beyni karıncalandı. Jin’in onu yaptığı icatla ilgili ça-
ğırdığını tahmin etmişti – ama Jin bundan nasıl haberdar olmuş-
tu? Üzerinde çalıştığı bu projeyi bilenlerin sayısı bir elin parmak-
larını geçmiyordu. Bozuntuya vermemeye çalışarak, “Ah, öyle 
mi?” dedi.

Jin öne doğru eğildi. “Anladığım kadarıyla, ürettiğiniz hava 
filtresi şu anda piyasada bulunanlardan daha etkili, daha küçük 
ve maliyeti çok daha ucuz. İnanılmaz bir başarı bu, Bayan Tsai.”

Jany hakikati inkâr etme gereği duymadı ama Jin’in detaylı 
bir bilgiye sahip olmadığı açıktı; icadı, sıradan bir filtre değildi. 
“Neden buradayım?” diye sordu.

Jin kendine bir fincan daha çay koyarken, Jany aç ve susuz 
olmasına rağmen ikramların hiçbirine el sürmedi. Kendisine su-
nulan herhangi bir şeyi kabul ettiği anda, Jin’in bu görüşmede 
üstünlüğü tamamen ele geçireceğini bir şekilde hissediyordu.

“Az ve öz konuşuyorsunuz, hemen sadede geldiniz.” Jin ger-
çekten içten olabilecek bir kahkaha attı. “Zekânızı ve hırsınızı, 
belli ki çok sağlam olan çalışma ahlakınızı takdir ediyorum. Genç 
mucitleri ve girişimcileri her zaman desteklemek isterim…” der-
ken yavaşça sustu.

Jany’nin nabzı hızlandı. Tasarımının patentini almak için ya-
kın zamanda başvuruda bulunmuştu ve katalizörünü piyasaya 
sürebilmek için ne şekilde fon sağlaması ve yatırımcı kazanması 
gerektiğini araştırmaya hazırlanıyordu. Jin’den destek alabilirse, 
onun parası ve nüfuzuyla istediği her şeyi gerçekleştirebilirdi. 
“Ben de doğru yatırımcıları arıyorum.”

Jin sırıttı ve yüzü bir yandan gençleşirken bir yandan da yır-
tıcı bir havaya büründü. Arkasına yaslanıp kolunu rahatça kane-
penin sırt kısmına doğru attı, sonra başını hafifçe eğdi. “Bayan 
Tsai, ben sizin icadınızı peşin peşin satın almak istiyorum. Bu pa-
raya ihtiyacınız olduğu belli.” Son cümlesini, sadece bir hakikati 
dile getirir gibi söylemişti. “Hava filtreniz için size sekiz milyon 
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yuan teklif ediyorum. Ben sizi zahmetten kurtarayım, siz de pa-
rayı cebinize atıp doktoranızı bitirin.” Duraksadı. “Bu parayla 
ailenize de bakabilirsiniz.”

Jany tüm kanının çekildiğini hissetti. Jin, ailesi hakkında ne-
ler biliyordu?

Jin onun zihnini okumuşçasına, “Annenizin amfizem hastası, 
erkek kardeşinizin de astımı olduğunu biliyorum,” diye devam 
etti. “İkisi de gerekli tıbbi müdahaleler yapılmazsa ağırlaşabilen 
hastalıklar. Aileniz bu anlaşmanın çok faydasını görecektir. Bu 
sizin de içinizi rahatlatmaz mı?” Jin yine samimiyetsiz samimi-
yetsiz gülümsedi.

Jany’nin omuzları gerildi. Karşısındaki adam nazik kelimeler 
seçerek, kibar bir tonda konuşuyordu ama Jany alttan alta, bu 
yardımseverliğiyle çelişen başka bir ton seziyordu. “İcadımı sat-
mayı düşünmüyorum.”

“Ah, öyle mi?” Jin, kanepenin sırtında parmaklarını tıngır-
dattı. “Bence biraz acele karar veriyorsunuz. Böyle bir projeyi 
harekete geçirmek yıllar sürebilir… Gereken finansmandan bah-
setmiyorum bile.”

“İcadımla ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu Jany.
“Jin Kulesi’ni göster,” diyerek sesli komut verdi Jin.
Yanlarındaki camdan duvar karardı, matlaştı, ardından Şang-

hay’ın meşhur silueti görüntüye geldi. Jany, Jin Kulesi’ni hemen 
tanıdı. Kahverengi gökyüzüne saplanan gümüşi bir bıçağı andı-
ran bina 188 katıyla o sıralar dünyanın en yüksek gökdeleniydi.

“Benim dikey şehrim.” Jin, çenesiyle Şanghay manzarasını 
işaret etti. “Bu sadece ilki; Çin, Tayvan ve dünyanın geri kala-
nında bunun gibi yüzlercesini inşa etmeyi planlıyorum. Temiz 
hava da sizin filtrelerinizle dikey şehirlerimde sunabileceğim bir 
ayrıcalık.”

Tabii ya… Jin’in halihazırda kullandığı filtreler hantal ve 
külfetliydi, gökdelene ancak özel vinçlerle taşınıp yerleştirilebi-
liyorlardı. Jany binanın inşaatı sırasında bu süreci ilgiyle izlemiş-
ti. Ayrıca devasa enerji israfıydılar. “Ben icadımın hastanelerde, 
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kliniklerde, yetimhanelerde kullanılmasını istiyorum” –Jany 
duygularının sesine yansımaması için koltuğun kollarını tutup 
sıktı– “yani en muhtaç durumda olanlara hizmet etmeli.”

Jin anlayışla başını salladı. “Tabii, neden olmasın.”
Jany hıhlamamak için kendini tutmaya çalışınca gırtlağından 

boğuk bir ses çıktı. Jin’in neyi kastettiğini biliyordu. Jin onun ica-
dını, parayı vermeye razı olan herkese satmaya hazırdı. “Hayır, 
olmaz.”

Jin öne doğru eğildi ve keskin bakışlarıyla onu âdeta esir aldı. 
“Pazarlık becerileriniz çok etkileyici. O hâlde teklifimi iki katına 
çıkarıyorum: On altı milyon yuan.”

Jany güçlükle yutkundu. Böyle bir parayla neler yapabilece-
ğini –ailesine nasıl yardımcı olabileceğini– düşünmeden edemi-
yordu. Bir anlığına gözlerini kapadı ve Jin’in hayır cevabını kabul 
etmeyeceğini anladı. Tayvan’da baskı ve şantaj suçlamalarıyla 
cezai soruşturma altında olan bir adamla aşık atmaya, herkesin 
bir fiyatı olduğuna inanan biriyle pazarlık etmeye çalışıyordu. 
Onun bu inancını ona karşı kullanmaya karar verdi. “Ben… bi-
lemiyorum ki… Bu çok para.” Afallamış numarası yapmasına 
gerek yoktu çünkü zaten şaşkındı. “Bunu biraz düşünmeliyim.”

Jin gülümsedi; bu seferki ifadesi hakiki gibiydi. Sonuçtan 
memnun kalmıştı. “Elbette. Bu büyük bir karar. Bence gece gü-
zelce uyuduktan sonra doğru karar olduğunu da göreceksiniz. 
Bu gece için size Four Seasons’ta bir süit ayırttık, tüm masrafları-
nızı ben karşılayacağım. Pekin’den keyif alırsınız umarım. Yarın 
tekrar konuşabiliriz.”

Ayağa kalktı ve tuhaf bir şekilde dikildi. Pencerelerin camla-
rı yeniden şeffaflaştı. Buradan Yasak Şehir görülebiliyordu. “Bir 
anlaşmaya varacağımızdan eminim, Bayan Tsai. Şoförüm sizi 
otelinize bırakacak.”

Jin ona çıkabileceğini işaret edercesine elini kaldırdı. Yeşim 
taşlı kapılar sessizce kayarak açılmıştı ve Jany, el sıkışmaları ge-
rekmediğine sevinerek odadan çıktı.
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Jany, Jin’in havalimosuna bindi ve sersemlemiş bir hâlde Four 
Seasons’a uçtu. Şoför aracı otelin girişine ustaca park etti ve Jany 
her nasılsa, dışarı çıkmayı ve sendeleyerek de olsa otelin ışıltılı 
lobisine adım atmayı başardı. Göz kamaştırıcı avizeler, otelde 
konaklayan zengin misafirleri masalsı bir parıltıyla aydınlatı-
yordu. Herkesin üzerinde yeşimli ve elmaslı takılar, ellerinde 
Jany’nin ailesinin asla bir arada görmediği kadar çok paraya mal 
olmuş tasarımcı işi çantalar vardı. Arındırılmış havada hafif bir 
gardenya kokusu alınıyordu. Jany, duvarında devasa bir Çin 
manzara resmi asılı olan, tablası mermerden resepsiyonun ar-
kasındaki siyah ceketli bir adamla görüşüp otele girişini yaptı.

Genç adam onun arkasına doğru, gözleri bir bagaj ararcasına 
baktı ve nazikçe gülümsedi. “Odanıza kadar eşlik etmemizi ister 
misiniz, Bayan Tsai?”

Jany utanarak başını iki yana salladı. “Kendim çıkarım.”
İki yanı mermer sütunlarla çevrili, geniş bir koridorda ilerledi 

ve aradığı şeyi hemen gördü. Kadınlar tuvaletine girdi ve ses-
sizce, hayatında görmediği kadar gösterişli bir özel kabine dalıp 
ahşap kapıyı arkasından kilitledi. Çabucak Palm’ında bir arama 
yaparak, Pekin’den Şanghay’a giden ilk hızlı trende yer ayırttı. 
Kalıp da ertesi gün Jin’i görmeye hiç niyeti yoktu. Jany, insanla-
rın nefesi ve teriyle havası ağırlaşmış kalabalık trende koltuğu-
na oturana dek gevşeyip rahat bir nefes alamadı. Beş saat sonra 
yurttaki odasında olacaktı.

 
Tren istasyonundan evine giderken yol boyunca arkasını kol-
ladı. Akşamın bu saatlerinde kalabalık azalmıştı ve Jany açıkta 
kaldığını hissediyordu. İyi aydınlatılmış bölgelerden mi yoksa 
gölgeli sokaklardan mı gitmenin daha güvenli olacağını kesti-
remeyip sonunda karanlığı tercih etti. Şanghay Üniversitesi’nde 
üç senesini geçirdiğinden bölgeyi iyi biliyordu ve genellikle gece 
geç saatlerde bile tek başına yürümekten çekinmiyordu.
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Ancak bu gecenin farklı olduğunu hissediyordu. Uzun tren 
yolculuğu boyunca tetikteydi ve kalabalık vagonda herhangi bir 
terslik sezmemişti. Buna rağmen, tren istasyonundan çıktığı an-
dan beri gözetlendiği, takip edildiği hissinden kurtulamıyordu. 
Karanlık bir geçide sıvışırken arkasından gelen birilerinin sesini 
işitti. Korkudan midesi kasıldı ve omzunun üzerinden arkasına 
bakarak adımlarını hızlandırdı. Uzun boylu biri hızlı adımlarla 
hemen peşinden geliyordu. Koyu renkli bir kasket takmıştı ve 
gölgelerden çıkmıyordu. Jany bir an beyaz dişlerin parıltısını 
gördüğünü sandı. Adam ona gülümsemiş miydi? Yoksa olacak-
ları bildiğinden pis pis sırıtmış mıydı?

Dar ve uzun sokak terk edilmiş gibiydi. Şehrin gürültüsü 
buraya ulaşmıyordu. Jany koşmaya başladı ama ayağı bir su bi-
rikintisinde kaydı ve düşmemek için elinin ayasını bir duvara 
bastırdı. Bu sırada yabancı adamın bir ses çıkardığını duydu. 
Hafif bir kıkırtı. Daha fazla insanın bulunduğu bir sokağa açı-
lan geçidin sonuna doğru tekrar son sürat koşmaya başladı. Ar-
tık arkasındaki adamın seslerini duymuyordu ama sanki kendi 
adımlarının sesi daha bir yüksek çıkıyordu – yoksa adam onun 
adımlarına ayak mı uydurmuştu?

Sonunda kendini ara sokaktan dışarı attı ve az kalsın, sebze-
lerle dolu bir alışveriş sepetini çekerek yürüyen bir kadına çarpı-
yordu. Jany özür bile dilemeden kadını itercesine yanından geçti 
ve koşmaya devam ederek, takım elbiseli bir grup işadamının 
arasına daldı. Adamlardan biri ona sövdüyse de Jany, ışıl ışıl ay-
dınlatmalı bir McDonald’s’a dalıp alt katına inene kadar hızını 
kesmedi. Tuvaletlerin yanında bir çıkış kapısı olduğunu biliyor-
du, bu kapıdan geçip başka bir ara sokağa daldı. Burası karna-
bahar ve sidik kokuyordu. Koşmaya devam ederken yalnızca bir 
kere dönüp arkasına baktı; peşinden gelen kimse yoktu.

On beş dakika sonra lisansüstü öğrenci yurduna ulaştığında 
soluk soluğa kalmıştı ve kalbi göğüs kafesinden fırlayacakmış 
gibi çarpıyordu. Ana binaya girip de kapının ardından kapandı-
ğını duyduğunda bile göğsündeki sıkışma geçmedi. Yurt odası-
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na girip kapının uyduruk kilidini kilitledikten sonra, sıkışık oda-
sındaki eşyalarını kontrol etti. Belki de en kıymetli eşyası olan 
MacFold’u, daracık ahşap masanın üzerinde, bıraktığı gibi du-
ruyordu. Katalizörle ilgili bütün çalışmalarını sadece bu bilgisa-
yarda ve bir yedek sürücüde tutuyordu. Tasarımını korumalıydı.

Daracık yatağına oturup şakaklarını ovdu. Yardım alabileceği 
tek bir kişi tanıyordu. Palm’ına uzandı ve titreyen parmaklarıy-
la bir mesaj yazarken, seneler önce bir yaz arkadaşlık kurduğu, 
hayat dolu o on dört yaşındaki kızı düşündü. Jany ve Lingyi iki 
yazı birlikte geçirmişlerdi. Jany Ulusal Tayvan Üniversitesi’nde 
dersler alırken babası onun Lingyi’lerin Taipei’deki evlerinde kal-
masına izin vermişti. Aralarında beş yaş olmasına rağmen şehri 
keşfederken çok eğlenmişlerdi ve Lingyi’nin annesiyle babası da 
kızlarını ona emanet etmişlerdi. Jany kelimeleri mikrofondan 
dikte ettirmekten bile çekinecek kadar paranoyaya kapılmıştı.

Lingyi, görüşmeyeli yıllar olduğunun farkındayım ama başım belada ve 

yardımına ihtiyacım var. En kısa sürede benimle Şanghay’da buluşabilir 

misin? Kimsenin haberi olmasın.

Mesajı gönderir göndermez kendini daha iyi hissetti. Bu es-
nada MacFold’unu ve yedek sürücüsünü başka bir yerde sakla-
ması gerektiği aşikârdı. Saat çoktan gecenin ikisini geçmişti, Jany 
de sabah Bank of China açılır açılmaz, yani saat dokuzda orada 
olmak üzere alarmını kurdu. 

 
Alarmı durmaksızın çalarak Jany’yi huzursuz uykusundan 
uyandırdı. Bedeni sanki hiç dinlenememişti. Gece boyunca takip 
edildiği, suratı olmayan yabancılardan kaçtığı rüyalarını hatırla-
dı. Buna rağmen odasından taptaze bir kararlılık hissiyle çıktı. 
İcadıyla Jin’in ilgilenmesi, hatta ısrarla almak istemesi elindeki 
ürünün gerçekten iyi, hatta dâhiyane olduğunu gösteriyordu. 
Yepyeni bir çağın başlangıcı bile olabilirdi. Jin gerçekten de dün 
akşam onu soyması için birini göndermiş miydi? Belki de daha 
kötüsü için? Jany ne düşünmesi gerektiğini bilemiyordu.
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Bank of China’nın bulunduğu Bund bölgesine toplu taşımay-
la değil, yürüyerek gitmeye karar verdi. Yürüyüş yapmak kafa-
sını toplamasına yardımcı oluyordu, ayrıca yine takip edilecek 
olursa, metroda kapana kısılmak yerine sokaklarda daha kolay 
kaçabilirdi. Saat henüz sabahın sekizi bile değildi ama hava çok-
tan nemle ağırlaşmıştı, gerçi ağustos ayları hep böyleydi. Maske-
sini düzeltti ve yanından geçip işe ya da okula giden, çoğunun 
yüzü kendisininki gibi maskelerin ardında kalmış yayalara baktı.

Dianchi Sokağı’ndaki Bund Tea Company’nin tuğla dış cep-
hesinin önünden geçerken biri ona arkadan öyle sert çarptı ki 
Jany takım elbiseli bir adamın üzerine doğru sendeledi. Adam 
ona ters ters baktıysa da hızını kesmeden yürümeye devam etti. 
Jany dengesini bulmaya çalışırken birileri postacı çantasını tutup 
asılınca omzu yerinden çıkacak gibi oldu. Kokru tüm vücuduna 
yayıldı. Hızla arkasını döndüğü anda bir bıçağın parıltısını gör-
dü ve alet, çantasının kalın kumaşına saplandı. Kalın mühendis-
lik kitabını da yanına almıştı ve hayatını bu kitap kurtardı. Mac-
Fold’u ve yedek sürücüsü de kitabın arkasındaydı. Zamanında 
arkasına dönmese o bıçak sırtına saplanmış olacaktı.

Adam tekrar çantayı çekiştirerek ondan almaya çalıştı ama 
Jany askısını iki eliyle birden sımsıkı tutup bırakmadı. Adamın 
siyah maskesinin üzerinde kalan gözleri köpekbalıklarınınki 
gibi yuvarlak ve parlaktı. Çantayı bırakıp bıçağını yeniden sa-
vurdu ve bu sefer Jany’nin kot ceketini kesmeyi başardı. Kesi-
ğin olduğu yerde kolu kanıyordu ama Jany bunu hissetmemiş, 
sadece kol yeninin kırmızıya bulandığını görmüştü. Haykırarak 
adamın ayağına tüm gücüyle bastı, ardından kasıklarına dizini 
geçirdi – bu, Şanghay sokaklarında sarkıntılık yapmaya meraklı 
zamparalara karşı kullana kullana uzmanlaştığı bir teknikti.

Kaldırımdakiler irkilip bağırıyorlardı ama haydut nefesi ke-
silip iki büklüm olurken, müdahale etmeden yanlarından geçip 
gittiler. Jany adamın arkasında yine siyah maskeli başka bir ada-
mın ona yetişmek için insanları ite ite kalabalığı yardığını gördü. 
Damarlarına hücum eden adrenalinle şoku üzerinden atıp sil-
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kelendi. Jin, kendisini kalabalık bir kaldırımda güpegündüz öl-
dürtmeye kalkışacak kadar çaresiz ve acımasız olmalıydı. Jany, 
aptal bir turist gibi Şanghay sokaklarında bıçaklanarak can ver-
meyeceğine yemin etti.

Hızla arkasını dönüp sabah kalabalığına daldı ve erkenden 
şehri gezmeye çıkmış, hepsi de turuncu beyzbol şapkalı en az 
kırk kişilik bir turist grubunun ortasında gözden kayboldu. Tu-
ristlerin bağırışları ve itiş kakışı arasında yolunu açıp ilerleme-
ye çabalarken boğazında düğümlenen hıçkırıklarını bastırmaya 
çalışıyordu. Yine de sımsıkı kavradığı çantasının askısını hiçbir 
şekilde bırakmıyordu.

Cesedimi çiğnemeden olmaz, diye düşündü. O sırada durumu-
nun ne kadar vahim olduğunu anladı; kolundaki kesik hâlâ ka-
nıyordu ve ceketinin kolu kandan sırılsıklam olmuştu. Önkolu-
na yayılan keskin, zonklayan acıyı yok saymaya çalıştı.

Koşarak boş bir yan sokağa daldı, sonra bir başkasına, ta ki ci-
ğerleri yanana kadar. Katillerin hemen arkasında olduğunu gör-
mekten korktuğu için asla dönüp arkasına bakmadı. Ağladığını 
ancak Nanjing Dong Caddesi’ndeki metroya adım atıp da aracın 
kapıları arkasından kapandığında fark etti ve titreyen eliyle ıslak 
yanağını sildi. Yolcular, kan içinde kalmış koluna bakıyorlardı; 
Jany kolunu tutup bedenine bastırdı ve bütün bedenini sarmakla 
tehdit eden hıçkırıklarına hâkim olmaya çalıştı.




