AGATHA CHRISTIE
SIFIRA DO RU
ALTIN K TAPLAR
ALTIN K TAPLAR YAYINEV
TABIN OR NAL ADI TOWARDS ZERO
YAYIN HAKLARI
©
Telif Haklar Ajans ALTIN K TAPLAR YAYINEV ve T CARET A. .
Bu kitab n her türlü yay n haklar Fikir ve Sanat Eserleri Yasas gere ince ALTIN K TAPLAR
YAYINEV ve T CARET A. .'ye aittir.
2. BASIM / MAYIS 2001 AKDEN Z YAYINCILIK A. .
Matbaac lar Sitesi No: 83 Ba lar - STANBUL
ISBN 975-21-0173-9
ALTIN K TAPLAR YAYINEV
Celâl Ferdi Gökçay Sk. Nebio lu han Ca alo lu - stanbul
Tel: (0212) 513 63 65 - 526 80 12 520 62 46-513 65 18
Faks:(0212)526 80 11
www. altinkitaplar.com info @altinkitaplar.com.tr
TÜRKÇES GÖNÜL SUVEREN

NAYET OLAYINA KARI ANLAR:
Treves
Battle
Sylvia Battle
Nevile Strange
Kay Strange
Audrey Strange
Camilla Tressilian
Mary Aldin
Ted Latimer
Thomas Royde
Jane Barrett
James Leach
Hurstall
Angus MacWhirter

:Ya avukat. Kriminolojiye merakl yd .
:Scotland Yard'dan ba müfetti . Sakin bir adamd .
:Ba müfetti in kc . Ba dertteydi.
:Genç ve yak kl bir adam. yi bir sporcuydu.
:Nevile'in ikinci kar . ahane güzeldi.
:Nevile'in ilk kar . çine kapan k bir insand .
:Ya bir kad n. Biraz eski"kafal yd .
:Camilla'n n uzaktan akrabas . Zeki ve becerikliydi.
:Çok yak kl bir genç. Kay'in arkada yd .
:Audrey'nin akrabas . Sakin ve sessiz bir adamd .
:Oda hizmetçisi. Lady Tressilian'a çok sad kt .
:Müfetti . Day
Battle'dan yard m bekliyordu.
:Ya u ak. Sinirleri gerilmi ti.
:Dürüst bir skoçyal . ntihara kalk
.

BA MÜFETT BATTLE'IN EL NDE
• Bir golf sopas ,
• Bir tenis raketi,
• Bir ip,
• Sinameki,
• Bir ç ng rak,
• Saç telleri,
• Bir sopa,
• Pudra,
• Kan lekeleri,
• Temizleyiciye verilen bir elbise.

U PUÇLARI VARDI:

BATTLE U SORULARI CEVAPLAMAK ZORUNDAYDI:
• Kad n kaçta öldürülmü tü?
• Asansör gerçekten bozuk muydu?
• Bay Treves'in sözünü etti i özellik neydi?
• Katil solak m yd ?
• Nevile'in dü man kimdi?
• Kö kte toplanma fikri kimindi?
• Hizmetçi neden uyutulmu tu?
• Cinayetin acayip yönü hangisiydi?
• Katil normal bir insan m yd ?
• MacWhirter ne görmü tü?

19 Kas m
öminenin önündeki grup avukatlarla di er hukukçulardan olu mu tu. Avukat Martindale,
Savc Rufus Lord, Carstairs davas nda kendisine isim yapan genç Daniels, Yarg ç Bay Cleaver,
Bay Lewis ve ihtiyar Bay Treves.
Bay Treves seksenine yak nd . Pek olgun ve tecrübeliydi. Söylediklerine göre ngiltere'de aile
rlar
bu ünlü avukat kadar bilen kimse de yoktu.
Dü üncesiz baz kimseler s k s k, "Bay Treves an lar
yazmal ," diyorlard .
Ama Bay Treves bunun olanaks z oldu unu biliyordu. Çünkü o ya a kadar çok ey ö renmi ti.
Avukatl
çoktan b rakm
fakat meslekta lar hâlâ onun fikirlerine büyük de er veriyorlard .
Bay Treves kesin ve ince sesini yükseltti i zaman herkes onu sayg bir sessizlikle dinliyordu.
öminenin önündeki grup birçok söylentilere yol açan ve o gün sona eren bir davay
tart yordu. Bir cinayet olay yd bu ve san k suçsuz bulunmu tu. imdi hukukçular davay
yeniden inceliyor ve teknik ele tirilerde bulunuyorlard .
Savc , tan klar ndan birine fazla güvenmekle hata etmi ti. San n avukat genç Arthur,
hizmetçi k n söylediklerinden iyice yararlanm . Yarg ç Bentmore davay özetlerken durumu
düzeltmeye çal
ama bo una. Olan olmu ve jüri hizmetçi k za inanm
bir kere. Jüri
üyeleri acayip oluyordu. nsan onlar n neyi yutaca
, neyi yutmayaca
önceden
bilemiyordu. Ama bir ey bir kere kafalar nda yer etti mi Nuh diyor, peygamber demiyorlard .
Bu sefer de jüri hizmetçi k n demir çubuk konusunda do ruyu söyledi ine inanm . te o
kadar...
Tart ma yava yava sona erdi. Hepsine de bir eksiklik varm gibi geliyordu. Sonra herkes
yava yava Bay Treves'e do ru dönmeye ba lad . O tart maya kat lmam .
Bay Treves koltu unda arkas na yaslanm dalg n dalg n gözlü ünün camlar
siliyordu.
Odadaki sessizli i fark ederek çabucak ba
kald rd . "Efendim? Bana bir ey mi sordunuz?"
Avukat Lewis, "Lamorne davas ndan söz ediyorduk, efendim," diye aç klad . Sonra da bir ey
bekliyormu gibi duraklad .
Bay Treves, "Evet, evet," dedi. "Ben de onu dü ünüyordum."
Sessizlik sayg bir hal ald .
Bay Treves hâlâ gözlü ünü siliyordu. "Korkar m ben hayal gücümün etkisinde kald m.
Ya lanman n bir sonucu bu san m. Benim ya mda bir insan isterse hayallere dald
iddia
edebilir."
Lewis ba
sallad . "Tabii, efendim." Ama yüzünde
n bir ifade belirmi ti.
Bay Treves, "Ben hukukla ilgili noktalar dü ünmüyordum," dedi. " lgimi daha çok davaya
kar an kimseler çekti benim."
Herkes
rd . Onlar yarg n kar
na ç kan kimselere sadece birer tan k olarak bakm ve
sözlerine inan r m , inan lmaz m , diye dü ünmü lerdi. San k konusunda ise, "O suçlu mu
yoksa karar verildi i gibi suçsuz mu?" diye bile sormam lard .
Bay Treves dü ünceli dü ünceli m ldand . " nsanlar... Her türde, boyda, biçimde insan...
Baz lar ak ll , ço u ak ls z... Hepsi de ik yerlerden geldiler. Lancashire'dan, skoçya'dan... O
lokantac talya'dan... Ö retmen kad n Ortabat 'da bir yerden... Hepsi de olaylar n a na
dü tüler. Ve sonunda kur uni bir kas m günü Londra'da yarg n kar
na ç kt lar... Her biri de
davaya bir katk da bulundu. Her ey bir cinayet davas yla sonuçland ." Ya adam bir an
durarak parmaklar
usulca dizine vurdu.
"Güzel bir cinayet roman na benziyordu bu. Fakat bildi iniz gibi o hikâyelere yanl yerden
ba larlar. Yani cinayetten. Oysa cinayet, olay n sonudur. Asl nda hikâye bu cinayetten çok
daha önce ba lar. Bazen y llar önce. Nedenler ve olaylar belli baz kim-* seleri, belirli bir
noktaya toplar. Belli bir günde belli bir saatte... O küçük hizmetçi k n tan kl
ele alal m.
er bula kç k z, onun sevgilisini çimdiklemeseydi, hizmetçi de öfkelenerek çal
yerden
kmayacakt . Lamorne'lar n yan na girmeyecek ve davada da savunman n ba tan
olamayacakt . Sonra Giuseppe Antonelli, o bir ay için a abeysinin yerine çal maya gelmi ti.
abeysinin gözleri baya kördü. O yerinde kalsayd Giusep-pe'nin keskin gözleriyle gördü ü
eyleri fark bile etmeyecekti. E er devriye gezen polis 48 numaral evde çal an ahç ya â k
olmasayd , i ine geç kalmayacakt ..." Usulca ba
sallad . "Onlar n hepsi de belirli bir noktaya
ve bir ana do ru sürükleniyorlard . Kritik ana! S r noktas na!" Hafifçe ürperdi.

"Ü üyorsunuz, efendim. Ate e biraz yakla san z." Bay Treves, "Hay r, hay r," dedi. "Biri
mezar
n üzerinden geçti, derler ya, bana da öyle oldu san m... Neyse, art k eve gitmem
gerekiyor."
Di erlerini nazik bir tav rla selamlayarak a r a r odadan ç kt ...
Bay Treves, evindeki kütüphanesine girerek öminenin önündeki koltu una yerle ti. Yatak
odas hemen yandayd . Ya adam, kalbi oldu u için merdivenden ç kam yordu.
Bay Treves, yeni gelen mektuplara uzan rken hâlâ kulüpte söylediklerini dü ünüyordu. " imdi
bile bir dram, bir cinayet haz rlan yor... E er ben o e lendirici kan ve cinayet hikâyelerinin
yazarlar ndan olsayd m, roman ma öminenin önünde oturan ve mektuplar
açan ya bir
beyle ba lard m. O da fark na varmadan s ra do ru giderdi..."
Bir zarf açarak, bundan ç kard
kâ da dalg n dalg n bakt . Sonra da yüzündeki ifade de ti.
Hayalleri b rakarak gerçe e döndü. "Ah, ne iç s
durum! te bu hiç ho uma gitmedi! Bu
kadar y l sonra! Planlar
de tirmek zorunda kalaca m."
Kap
aç, insanlar göreceksin. 11 Ocak
Hastanede, karyolada yatan adam hafifçe k
ldad , sonra da inledi.
Ko
hem iresi masan n ba ndan kalkarak onun yan na gitti. Adam n yast klar
düzelterek
onu daha rahat bir duruma getirmeye çal .
Angus MacWhirter te ekkür yerine hafifçe homurdand . Kalbi ac hisler ve isyanla dolup
ta yordu.
u anda her ey bitmi olacakt , diye dü ünüyordu genç adam. Her eyden kurtulacakt m.
Uçurumdan yükselen o a aca lanet olsun! So uk k gecesi uçurumun yukars nda bulu an
klara da!
Onlar ve a aç olmasayd her ey sona erecekti. Buz gibi suya dalacakt m. Belki bir an
rp nacakt m, etraf kararacakt . Böylece yarars z, bo a geçmi , bir de eri olmayan ya ant m
da sona erecekti.
Fakat imdi neredeyim? Omuz kemi im k ld
için gülünç bir halde bir hastanede yat yorum.
Herhalde beni intihara kalk
m için mahkemeye de sürükleyecekler.
Allah kahretsin! Benim can m de il mi bu?
Bu i i ba arsayd m beni bir anl k ç lg nl a kap ld
söyleyerek güzelce gömerlerdi ama!
lg nl k? O anda akl m öyle bas mdayd ki! ntihar da benim durumumdaki bir insan n
yapabilece i en mant kl ve ak ll ca eydi. yice ba ar zl a u ram m. Sa
m bir daha
düzelmeyecekti. Kar m ba ka bir erkek için beni terk etmi ti. im, param, sa
m, umudum
ve beni seven bir insan da yoktu. Bu durumda hayat
sona erdirmekten daha ak ll ca ne
yapabilirdim?
Ve imdi bu gülünç durumday m! Yak nda bir yarg ç bana ait olan tek eyi yani hayat
sona
erdirmeye kalk
m için beni azarlayacak.
Angus MacWhirter öfkeyle burnundan soludu. Bir an bir ate bir dalga gibi vücudunu sard .
Hem ire yine yan na yakla . K l saçl , genç bir k zd . efkat dolu fakat biraz aptalca bir yüzü
vard . "Çok mu sanc z var?"
"Hay r, yok."
"Size uyuman z için bir ey verece im."
"Hay r, olmaz!"
"Ama..."
"Biraz can ac yla uykusuzlu a dayanamayaca
m san yorsunuz?"
z efkatle fakat biraz da ukalaca bir tav rla gülümsedi.
"Doktor size ilaç verebilece imi söyledi."
"Doktorun sözleri bana v z gelir."
Hem ire yatak örtülerini düzeltti. Komidinin üzerinde duran limonata dolu barda genç adam n
daha yak na do ru çekti.
MacWhirter biraz utanm . "Kabal k ettiysem özür dilerim."
"Zarar yok."
Öfkesinin hem ireyi etkilememesi MacWhirter'i sinirlendirdi. "Neden i ime burunlar
soktular
bunlar?"
z, ona çatar gibi, "Ho sözler de il bunlar," dedi.
Genç adam, "Ho ?" diye ba rd . "Ho ? Tanr m!"
Hem ire sakin sakin, "Sabaha kendinizi daha iyi hissedeceksiniz," dedi.
MacWhirter yutkundu. "Siz hem ireler! Hiçbirinizin de insanc l bir yönü yok!"

"Biz sizin için neyin iyi oldu unu biliyoruz."
te insan sinirlendiren de bu ya! Siz! Hastane! Dünya! Bütün dünya! Herkes birbirinin i ine
burnunu sokuyor! Ba kalar için neyin iyi oldu unu bildi ini iddia ediyor. Ben intihar etmeye
kalk m. Bunu biliyorsunuz de il mi?"
Hem ire ba
sallad . "Evet."
"Kendimi lanet olas ca bir kayadan denize atar m ya da atmam! Bu sadece beni ilgilendirir.
Ya amla bir ili kim yok art k. S
tükettim. stiyorsam neden can ma k ymayay m?"
z çok ciddi bir tav rla, "Çünkü bu yanl ," diye cevap verdi.
"Neden yanl ?"
nsan n can na k ymas kötü bir ey. Ho unuza gitse de, gitmese de ya amaya devam etmek
zorundas z."
"Nedenmi o?"
"Dü ünmeniz gereken ba ka kimseler var."
"Benim yok. Ölümümün kötü bir ekilde etkileyece i bir tek ki i bile yok."
"Yak nlar z olmal ... Anneniz veya ablan z..."
"Hiç kimsem yok. Bir zamanlar evliydim ama o da beni b rakt . Çok da hakl yd . Benim bir i e
yaramayaca
anlam ."
"Fakat arkada lar z olmal ."
"Yok... Ben çabucak dost olabilen bir insan de ilim. Buraya bak n hem ire, size bir ey
anlataca m. Bir zamanlar mutlu bir insand m. yi bir i im ve güzel bir kar m vard . Bir araba
kazas na kar m. Otomobili patronum kullan yordu. Ben de yan ndayd m. Patronum benden
kaza s ras nda arabay otuz kilometre h zla sürdü ünü söylememi istedi. Asl nda altm la
sürüyordu. Kazada kimse ölmedi. Öyle korkunç bir ey de ildi bu. Patronum sadece
sigortac lar n kendisini hatal bulmalar
istemiyordu. Ama ben onun istedi ini yapmad m.
Yalan söylemem gerekiyordu. Ve ben yalan söylemem!"
Hem ire, "Çok hakl
z," dedi. "Bence çok hakl
z."
"Öyle mi dü ünüyorsunuz? Fakat o inad m yüzünden i imden oldum. Patronum çok k zd .
Ba ka i e girmemi de o engelledi. Kar m ise bir i bulamayarak evde s nt s nt
oturmamdan b kt . Sonunda bir arkada mla kaçt . Ama o arkada
n durumu iyiydi ve i inde
de gitgide yükseliyordu. Ben sürüklenmeye ba lad m. Gitgide dü üyordum. çiyordum da. Bu
yüzden buldu um a
k i lerde de tutunam yordum. Sonunda hamall a ba lad m. Baz
kaslar
sakatlad m. Doktor bana bir daha güçlü olamayaca
söyledi. Art k ya amam için
fazla bir neden yoktu. En kolay ve en temiz yol bu i e bir son vermekti. Hayat n ne benim,
ne de ba kalar için bir de eri vard ."
Ufak tefek hem ire, "Bunu bilemezsiniz..." diye m ldand .
MacWhirter güldü. Keyfi yerine gelmeye ba lam . K n o saf inad da kendisini
lendiriyordu. "K m, benim kime yarar m olur ki?"
Hem ire
n
n, "Bilemezsiniz..." dedi. " lerde bir gün, birine..."
lerde bir gün mü? lerde bir gün olmayacak. Gelecek sefe-de daha dikkatli olaca m."
z kesin bir tav rla ba
sallad . "Ah, hay r. Art k intihar etmeyeceksiniz."
"Neden?"
ntihara kalk anlar bunu bir daha tekrarlamazlar."
MacWhirter hem ireye hayretle bakakald . ntihara kalk anlar... O da art k t p bak
ndan bu
fa giriyordu demek. Genç adam itiraz etmek için a
açt ama çok dürüst bir insan
oldu u için duraklad sonra.
Bir daha intihar edecek miyim, diye kendi kendine sordu. Bu bak mdan ciddi miyim?
Birdenbire durumu anlad . Art k ölmeyi istemiyordu. Neden ne olursa olsun, can na
ymayacakt . Ama buna ra men hem ireye ahlak aç ndan bir eyi itiraf ettirmeyi de
istiyordu.
"Ne olursa olsun, bu can benim. Bu bak mdan istedi imi yapmaya hakk m var."
"Hay r, yok."
"Ama neden, k m, neden?"
Hem ire k zard . "Anlam yorsunuz... Belki Tanr sizi bir i te kullanacak."
MacWhirter fena halde
alad . Sonra da alayla, "Yani," dedi. "Bir gün ürkmü atlar
durduracak ve alt n bukleli bir yavruyu ölümden kurtaraca m, öyle mi?"

Hem ire ba
sallad . "Hay r! Bir gün belirli bir yerde olursunuz... Bir ey yapman za gerek
yok... Sadece orada oldu unuz için çok önemli bir eyi ba ar rs z. Ama bunu fark bile
etmezsiniz belki de."
l saçl hem ire skoçya'n n bat k
nda dünyaya gelmi ti. Ailesinden baz lar gelece i
sezebiliyorlard .
Belki de k z o anda gelecekle ilgili bir sahneyi görüyordu. Eylülde bir gece bir adam bir yoldan
yor ve böylece bir insan korkunç bir ölümden kurtar yordu...
14 ubat
Odada bir tek ki i vard . Ve sadece yaz yazan bu kimsenin mürekkep kaleminin h rt
duyuluyordu.
Yaz lan yaz lar okuyacak kimse yoktu. Olsayd , herhalde bu insan gözlerine de inanamazd .
Çünkü kâ ttaki belirli, ayr nt lar dikkatle haz rlanm bir cinayet plan yd .
Baz anlarda insan n kafas bütün vücuduna hâkim olur. Onu kullanarak amac na ula r.
Oturmu yaz yazan bu kimse de ayn durumdayd . imdi sakin, kontrollü bir kafadan ibaretti
o. Bu kafan n bir tek dü üncesi ve bir tek amac vard . Ba ka bir insan n ortadan kald lmas .
Bu amaca eri mek için de imdi plan ustal kla, dikkatle kâ t üzerinde geli tiriyordu. Her
ihtimalin üzerinde duruyordu. Plan, bütün güzel planlar gibi kaskat ve kesin de ildi. Katil baz
noktalarda ikinci bir yöntemi uygulayabilecekti. Bundan ba ka bu zekâ dolu bir kafa oldu u için
beklenmedik olaylara kar ak ll ca tedbirler al nmas gerekti ini de biliyordu. Ama ana hatlar
belirliydi ve iyice de denenmi lerdi bunlar. Zaman, yer, yöntem ve kurban!...
Katilin ciddi yüzünde bir gülümseme belirdi. Ama kafa dengesi yerinde bir insan n gülü ü
de ildi bu. Katil derin bir soluk ald .
renç bir sevinç okunuyordu yüzünde!
"Evet, her ey planland . Hepsinin de tepkileri hesapland ..."
Yaln z eksik olan bir tek ey vard ...
Katil gülerek bir tarih yazd . Eylülde bir günü.
Sonra bir kahkaha atarak kâ tlar y rtt . Odada ilerleyerek kâ t parçalar
alev alev yanan
ate in ortas na att . Büyük bir dikkatle davran yordu. Her kâ t parças yanarak kül oldu.
imdi plan sadece yarat
n kafas nda ya yordu.
8 Mart
Ba müfetti Battle, kahvalt sofras ndayd . Çene kaslar öfkeyle gerilmi ti. Kar
n gözya lar
içinde verdi i bir mektubu a r a r ve dikkatle okuyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Çünkü
Battle' n duygular hiçbir zaman yüzüne yans mazd . Tahtadan oyulmu a benzerdi surat .
Bayan Battle h çk rd . "Buna inanam yorum! Sylvia!"
Sylvia, Battle'lar n be çocu unun en küçü üydü. K z on alt ya ndayd ve Maidstone
yak ndaki bir okulda okuyordu.
Mektup da okulun müdüresi Miss Amphrey'den gelmi ti. Aç k, mü fik ve son derecede
diplomatça bir mektuptu bu. Miss Amphrey bir süreden beri ufak tefek h rs zl klar n okul
yönetimini
rtt ndan söz ediyordu. Sonunda esrar ayd nlanm , Sylvia Battle da h rs z
oldu unu itiraf etmi ti. imdi Miss Amphrey mümkün oldu u kadar çabuk Bay ve Bayan
Battle'la konu may istiyordu.
Ba müfetti mektubu katlayarak cebine soktu. "Sen bu i i bana b rak, Mary." Aya a kalkarak,
kar
n yana
ok ad . "Üzülme, hayat m. Her ey düzelecek."
Odadan ç kt . Geride rahatlam , sakinle mi bir anne b rakm .
O gün ö leden sonra Ba müfetti Battle, Miss Amphrey'in ki ili ini yans tan modern e yalarla
dö eli salonunda bir koltukta dimdik oturuyordu. Tahtadan oyulmu a benzeyen ellerini
dizlerine dayam . Onda her zamankinden çok bir polis hali vard . Miss Amphrey çok ba ar
bir yöneticiydi. Güçlü bir ki ili i vard . Ayd n ve modern bir kad nd .
Titiz bir taz
and ran Miss Amphrey koyu mavi bir elbise giymi ti. Kal n caml gözlüklerinin
gölgeledi i koyu mavi gözlerinde çok ciddi bir ifade vard .
Kad n, "Önemli olan," diyordu. "Bu olaya uygun aç dan bakmak. Biz çocu un kendisini
dü ünmek zorunday z, Bay Battle. Yani Sylvia'y ! O bu olay yüzünden sakatlanmamal . K n
rt na bir suç yükünü yüklememeliyiz. Onu pek azarlamamal z. As l bu çok önemsiz
rs zl klar n nedenini bulmal z. Belki Sylvia'da a
k duygusu var. Bildi iniz gibi spor ve
oyunlarda pek ba ar de il o. Belki de Sylvia tamam yla bamba ka bir alanda parlamay
istedi. Önem kazanmaya çal . Çok çok dikkatli olmal z. Bu yüzden önce sizinle yaln z

ba
za konu may istedim. Size Sylvia'ya kar çok dikkatli davranman z gerekti ini iyice
anlatmam gerekiyordu. Tekrarl yorum. Bu olaylar n nedenini bulmam z art. Çok önemli bu."
Ba müfetti Battle, " te ben de bu yüzden buraya geldim, Miss Amphrey," dedi. Sesi sakin,
yüzü ifadesizdi. Bak lar yla kad
tart yordu.
Miss Amphrey, "Ona efkat gösterdim," diye aç klad .
Battle k saca, "Çok iyisiniz, efendim," dedi.
"K sacas bu gençleri ben çok seviyorum. Ve onlar iyice anl yorum."
Battle bu söze cevap vermedi. Sadece, "Art k k
görmek istiyorum," dedi.
Miss Amphrey ona tekrar tembih ettikten sonra Battle' çal ma odas na götürdü. Koridorda bir
iki ö renciye rastlad lar. K zlar terbiyeli bir tav rla kenarda durdular ama gözleri merak
doluydu. Miss Amphrey, Battle' küçük çal ma odas na soktuktan sonra, "Ben imdi Sylvia'y
yollar m," dedi.
"Bir dakika... Suçlunun Sylvia oldu unu nas l anlad z, efendim?"
"Ben psikolojik yöntemler uygulad m, Bay Battle."
"Psikolojik mi? H m... Peki ya kan tlar, Miss Amphrey?"
"Evet, sizi anl yorum. Bay Battle. e... ey... mesle iniz kar yor. Ama art k kriminoloji bilimi
de psikolojinin yarar
kabul ediyor. Hata yapmad mdan emin olabilirsiniz. Sylvia da her eyi
aç klad zaten."
Battle ba
sallad . "Evet, evet, bunu biliyorum. Ben sadece ba lang çta ondan neden
üphelendi inizi sordum."
"Aç kças k zlar n dolaplar ndan gitgide daha fazla e ya çal nmaya ba lam , Bay Battle.
rencileri bir araya toplayarak durumu onlara aç klad m. Konu urken bir taraftan da usulca
yüzlerini inceliyordum. Sylvia'n n çehresindeki ifade hemen dikkatimi çekti. Suçlu ve
n bir
hali vard onun. O anda h rs zl klardan Sylvia'n n sorumlu oldu unu anlad m. Ama suçunu onun
yüzüne vurmad m. Sylvia'n n bunu kendili inden itiraf etmesini sa lamay istiyordum. Onun
için ufak bir test haz rlad m. Ça
mla ilgili bir eydi bu."
Battle durumu anlad
belirtmek için ba
sallad . "Sonunda çocuk her eyi itiraf etti."
Ba müfetti , "Anl yorum..." dedi. Miss Amphrey bir an duraklad , sonra da d ar ç kt . Kap
tekrar aç ld
s rada Battle pencerenin önünde durmu d ar ya bak yordu.
Ba müfetti a r a r dönerek k na bakt . Sylvia, usulca kapatt
kap n hemen önünde
duruyordu. Uzun boylu, esmer, zay f bir k zd . Somurtmu tu. Yüzünde gözya lar n b rakt
izler vard . Meydan okumaktan çok çekinerek, " te geldim," dedi.
Battle bir süre k
süzdü. Sonra da içini çekti. "Seni buraya yollamamal yd m. O kad n
ahma n biri."
Sylvia
nl
aras nda kendi derdini unuttu. "Miss Amphrey mi? Ama o harika bir insan!
Hepimiz de öyle dü ünüyoruz." Battle, "Him," dedi. "Kendisini böyle satabildi ine göre
tamam yla aptal de il öyleyse. Fakat ne olursa olsun, bu okul sana göre bir yer de ildi...
Ama... Bu olay belki ba ka yerde de olabilirdi."
Sylvia ba
e erek, parmaklar
birbirlerine kenetledi. "Çok üzgünüm, baba... Gerçekten..."
Battle k saca, "Öyle olmas gerekir," diye cevap verdi. "Buraya gel."
z, odada a r a r, istemeye istemeye babas na do ru gitti. Battle, kare biçimi iri eliyle
n çenesini tutarak dikkatle onun yüzüne bakt .
"Çok üzüldün de il mi?" Sesi efkat doluydu Battle' n. K n gözleri doldu.
Ba müfetti a r a r, "Sylvia," dedi. "Anlayaca n ba ndan beri senin de anla lmayan bir
yönün oldu unu biliyordum. Çok kimsenin zay f bir noktas vard r. Ço u zaman bu aç kça da
görülür. Bir çocu un aç gözlü mü, huysuz mu, zorba m oldu unu hemen anlars n. Sen çok iyi
bir çocuktun. Pek sessiz ve uysald n. Hiç sorun ç karmazd n. Bazen bu yüzden endi elenirdim.
Çünkü görünmeyen bir kusur oldu mu, o insan denedi in zaman her ey mahvolur bazen."
Sylvia, "Benim gibi," diye m ldand . "Evet, senin gibi. Sen de bask alt nda dayanamad n.
Hem de çok garip bir ekilde. in tuhaf imdiye kadar böyle bir olayla da hiç kar la mad m."
z birdenbire, kendisini a
görüyormu gibi, " imdiye kadar h rs zlarla çok kar la
olmal n," dedi.
"Ah, evet... H rs zlar konusunda bilmedi im hiçbir ey yok. te bu yüzden, yavrum, senin
rs z olmad
biliyorum. Baban oldu um için de il. Polis oldu umdan. Sen bu okulda hiçbir
ey çalmad n. H rs zlar iki tür olur. Ani, dayan lamayacak bir iste e kar koyamayanlar veya
sakin sakin ba kalar n e yalar
alanlar. Sen iki türden de de ilsin. H rs z da olmad n gibi.
Sen sadece acayip bir yalanc n, Sylvia." K z, "Ama..." diye ba lad .

Battle ona ald rmayarak sözlerini sürdürdü. "Hepsini itiraf etti ini söyleyecektin de il mi? Ah,
evet, bunu biliyorum. Fakat asl nda h rs z sen de ildin. Sadece zorlamalara dayanamad n."
Usulca ekledi. "Öyle de il mi?" K z ba
e di.
Battle, "Ne oldu unu bana anlat yavrum," dedi. "Miss Amphrey hepimizi toplad . Bir konu ma
yapt . Gözlerini bana dikmi ti. O zaman h rs n ben oldu unu dü ündü ünü anlad m.
zard
hissettim. K zlar bana bakarak f lda maya ba lad lar. Hepsinin de h rs n ben
oldu unu sand klar belliydi. Sonra Miss Amphrey bir ak am birkaç ö renciyle birlikte beni
buraya ça rd . Bir oyun oynad k... O bir eyler söyledi, biz cevap verdik..."
Battle öfkeyle bir eyler homurdand . "Oyunun ne anlama geldi inin fark ndayd m. Felce
rad m sanki. Cevap vermemeye çal m. Ba ka eyler dü ünmek için çabalad m... Çiçekleri,
sincaplar ... Ama Miss Amphrey dikkatle beni süzüyordu... Bak lar içime i liyordu sanki.
Ondan sonra, durum gitgide kötüle ti. Sonunda bir gün Miss Amphrey benimle konu tu. Bana
büyük bir efkat gösterdi. Çok anlay
davrand . Ve... ve... ben de dayanamad m ve h rs n
ben oldu unu söyledim. Ah, babac m! Ondan sonra o kadar rahatlad m ki!" Battle çenesini
ovu turuyordu. "Ya..." "Anl yorsun, de il mi, baba?"
"Hay r, Sylvia, anlam yorum. Çünkü ben senin gibi de ilim. E er biri beni haks z yere
suçlasayd içimden onun çenesine bir yumruk indirmek gelirdi. Ama senin durumunu
anlamad
sanma. Asl nda senin o keskin gözlü Amphrey acayip psikolojik bir durumla
kar la
ancak durumu anlayamam bile. imdi bu problemi çözümlemek gerekiyor. Miss
Amphrey nerede?" Kad n diplomatça bir incelikle yak nda bir yerde bekliyordu. Fakat
Ba müfetti Battle kesin bir tav rla, "K m bak
ndan haks zl k edilmesini istemiyorum,"
deyince yüzündeki gülümseme de dondu. "Hemen polis ça rmal
z." "Ama, Bay Battle,
Sylvia'n n kendisi..." "Sylvia bu okulda kendisinin olmayan hiçbir eye elini sürmedi."
"Sizi anl yorum. Bir baba olarak..."
"Ben bir baba de il, bir polis olarak konu uyorum. Size bu konuda yard m etmesi için polis
ça
n. Onlar durumu kimseye belli etmeden incelerler. Çal nan e yalar n sakland
yeri
bulursunuz. Üstlerinde h rs n o oldu unu gösteren gerçek kan tlar bulursa ben de Sylvia'y
yarg n kar
na ç kar m. K
n cezaland lmas
da isterim o zaman. Ama onun h rs z
olmad
biliyorum. Onun için bu bak mdan bir korkum da yok."
Battle, be dakika sonra yan nda Sylvia'yla bahçe kap ndan ç karken k na, "Sana birini
soraca m," dedi. "Çok k rc k sar saçl , k rm yanakl , çenesinde bir sivilce olan, mavi
gözleri birbirinden bir hayli aral k olan k z kim? Koridorda onun yan ndan geçtim."
"Tarifin Olive Parsons'a uyuyor." "Ah... E er h rs z oysa buna hiç
mam." "Korkmu muydu
o?"
"Hay r. Hayat ndan pek memnundu! O sakin ve memnun hali ben mahkemede kaç kere
gördüm! Onun h rs z oldu una iddiaya girebilirim. Ama bunu hiçbir zaman itirafa da
yana maz."
Sylvia içini çekti. "Bu bir kâbustan uyanmaya benziyor. Ah, babac m, üzgünüm. Çok
üzgünüm. Bu budalal
nas l yapabildim? Bu ahmakl ? Çok üzülüyorum."
Battle k
n koluna vurarak her zamanki sözlerinden birini tekrarlad . "Ah... Üzülme... Bütün
bu dertler bizi denemek içindir... Evet... Veya ben öyle san yorum. Yoksa ba
za bu dertler
neden gelsin?"
19 Nisan
Güne , Nevile Strange'in Hindgead'deki evini alt n klar yla
sarm .
Nisan ay nda olmalar na ra men hava pek s cakt bugün...
Nevile Strange merdivenden iniyordu. Beyaz flanel pantolon giymi , kolunun alt na dört raket
rm . ngiliz erkeklerinin aras ndan hiçbir eye ihtiyac olmayan en ansl insan n
seçilmesi gerekseydi herhalde birincili i Neviie Strange al rd . ngilizlerin çok iyi tan
birinci
f bir tenis oyuncusu ve sportmendi o. Wimbledon'daki finallere hiçbir zaman eri ememi ti
ama birkaç defa yar finallerde oynam . Tenis ampiyonu olamamas n nedeni belki de di er
spor alanlar nda da çok ba ar göstermesiydi. Usta bir golfçü, ahane bir yüzücüydü. Alpler'e
birkaç defa t rmanm . Otuz üç ya ndayd . Sa
fevkaladeydi. Yak kl yd . Bol paras ve
yak nlarda evlendi i çok güzel bir kar vard . Görünü te de dertsiz, kedersiz bir insana
benziyordu.

Fakat bu güzel sabahta Neviie Strange merdivenden a
ya inerken sanki bir gölge de onu
izliyordu. Belki genç adamdan ba kas n göremedi i bir gölgeydi bu. Fakat Neviie Strange bu
durumun fark ndayd . O yüzden de surat nda endi eli ve karars zca bir ifade belirmi ti.
Genç adam, holü geçti. Sanki s rt ndan bir yükü kesinlikle at yormu gibi omuzlar
dikle tirdi.
Oturma odas nda ilerleyerek caml verandaya ç kt . Kar Kay yast klar n aras na yerle mi ,
portakal suyu içiyordu.
Kay Strange yirmi üç ya nda, inan lmayacak kadar güzel bir kad nd . nce ama biçimli bir
vücudu, koyu k l saçlar , fazla makyaj yapmas
gerektirmeyen kusursuz bir teni vard . K l
saçl larda pek görülmeyen koyu renk gözleri ve ka lar gerçekten insan sarho edecek gibiydi.
Neviie Strange, ne eyle, "Merhaba," dedi. "Kahvalt da ne var, güzelim?"
Kay, "Senin için i renç bir ekilde kanl olan böbrekler var," diye cevap verdi. "Mantarlar...
Domuz sucuklar ..."
Neviie, " yi," diyerek taba na sözü geçen yiyeceklerden ald . Fincan na kahve doldurdu.
Kar koca birkaç dakika dostça bir sessizlik içinde oturdular.
Sonra Kay, t rnaklar k rm ya boyal ç plak ayaklar
oynatt . "Ah... Güne ne ho , de il mi?
Neyse, ngiltere'nin sand m kadar kötü bir yer olmad
anl yorum."
Kar koca k sa bir süre önce Fransa'n n güneyinden gelmi lerdi.
Ba klara bakt ktan sonra gazetenin spor sayfas
açm olan Neviie sadece, "H m..." diye
ldand .
Sonra k zarm ekmekle marmelat yemeye ba larken mektuplar
açt . Bir sürü mektup
gelmi ti. Ama Neviie bunlar n ço unu y rtarak att . Çünkü zarflar n içinde bro ürler ve ilanlar
vard .
Kay, "Oturma odas n renkleri ho uma gitmiyor," diye aç klad . "Oray yeniden dö etebilir
miyim, Neviie?"
"Her istedi ini yapabilirsin, güzelim."
Kad n dalg n dalg n m ldand . "Tavus mavisi... Fildi i saten yast klar..."
Neviie ba ka bir mektubu daha açt .
Kay, "Ah, akl ma gelmi ken," diye ba rd . "Reggie haziran n sonunda bizi yat na davet etti.
Norveç'e gidecekmi . Gidemeyece imizi dü ündükçe üzülüyorum." htiyatla yan yan Nevile'e
bakt . Sonra da üzüntüyle ekledi. "Yatla yolculu a ç kmay çok isterdim."
Nevile'in yüzünde karars zca bir ifade belirip kayboldu.
Kay isyanla, " ç s
ihtiyar Camilla'n n evine gitmemiz art m ?"
Neviie ka lar
çatt . "Tabii art. Buraya bak, Kay. Bu konuyu daha önce de konu tuk. Sir
Matthew benim vasimdi. O ve Camilla beni büyüttüler. Mart Burnu benim as l yuvam say r."
Kay, "Aman, peki, peki," dedi. "Madem gitmemiz artm , biz de gideriz. Neticede Camilla
ölünce bütün para bize kalacak. Ona biraz yaltaklanmam z gerekiyor san m." Nevile öfkeyle,
"Yaltaklanmakla ilgisi yok bunun!" diye cevap verdi. "Para Camilla'n n kontrolünde de il.
Ya ad
sürece paran n gelirini kullanacak. Sir Matthew'un vasiyetnamesindeki artlar böyle.
Camilla öldü ü zaman da para bana ve kar ma kalacak... Fakat ben oraya gitmeyi Camilla'y
sevdi im için istiyorum. Neden bunu anlam yorsun?" K sa bir sessizlik oldu.
Sonra Kay, "Asl nda anl yorum," dedi. "Ama rol yap yorum. Çünkü... ey... aç kças Mart
Burnu'ndakiler bana senin hat n için katlanmaya çal yorlar. Bunu biliyorum. Onlar benden
nefret ediyorlar! Evet, ediyorlar ya! Lady Camilla Tressilian bana tepeden bak yor. Mary Aidin
ise benimle konu urken gözlerini kaç yor. Bak lar
omzumun yukars ndaki bir noktaya
dikiyor. Senin için her ey yolunda. Sen olanlar n fark nda bile de ilsin." "Onlar sana daima
nezaket gösteriyorlar. Ba ka türlü davranmalar da beklemem. Bunu sen de biliyorsun."
Kay siyah kirpiklerinin alt ndan ona acayip acayip bakt . "Evet, yeteri kadar nazikler. Ama
damar ma basmas
da çok iyi biliyorlar. Benim bir yabanc oldu umu dü ünüyorlar."
Nevile, " ey," dedi. "Bir bak ma bu normal de il mi?" Sesi hafifçe de mi ti. Aya a kalkarak
manzaray seyretmeye ba lad . Arkas
kar na dönmü tü.
"Ah, evet, herhalde normal. Onlar Audrey'i çok severlerdi, öyle de il mi?" Kay'in sesi hafifçe
titriyordu. "Sevgili, kibar, sakin, silik Audrey! Onun yerini ald m için Camilla beni hiçbir
zaman affetmedi."
Nevile dönmedi. "Camilla ya . Yetmi ini geçti o." Genç adam n sesi cans z ve ifadesizdi.
"Onun ku
ndan olanlar bo anmadan hiç ho lanmazlar. Fakat Camilla'n n Audrey'i ne kadar
sevdi ini dü ünecek olursan, o durumu yine de nezaketle kabullendi." Eski kar
n ad
söylerken sesi hafifçe de mi ti.

"Onlar senin Audrey'e çok kötü davrand
dü ünüyorlar."
Nevile usulca, "Öyle de yapt m..." diye m ldand . Kay bu sözleri duymu tu. "Ah, Nevile, aptal
olma! Audrey öyle sorun ç kard diye..."
"O sorun ç karmad . Audrey sorun ç karmaktan hiç ho lanmazd ."
"Can m, sen benim ne demek istedi imi biliyorsun. Audrey, ç p gitti ve hastaland . Sonra
etrafta üzgün üzgün dola maya ba lad . te ben buna sorun ç karmak derim. Audrey,
kaybetmeye mertçe katlanmas
bilmiyor. Bence bir kad n kocas
tutamayaca
anlad
zaman onu kibarca b rakmal r! kinizin hiçbir ortak yan yoktu. Audrey spor yapmaz, bir oyun
oynamazd . Kans z cans z bir eydi. Bula k bezi gibi bir yarat k. öyle canl , hayat dolu bir
kad n de ildi. E er seni gerçekten sevsey-di, önce senin mutlulu unu dü ünürdü. Sana daha
uygun olan bir kad nla mutlulu a eri ece in için sevinirdi."
Nevile döndü. Dudaklar hafif, alayl bir gülümseyi le bükülmü tü. "Küçük bir sportmen! A k ve
evlilik oyununun nas l oynanaca
bilen biri."
Kay güldü, sonra da k zard . " ey... Belki fazla ileri gittim. Ama ne olursa olsun... nsan
gerçe i oldu u gibi kabul etmelidir." Nevile usulca, "Audrey de kabul etti bunu," dedi.
"Evlenebilmemiz için beni bo ad ."
"Evet, biliyorum..." Kay duraklad .
Nevile, "Sen Audrey'i hiçbir zaman anlayamad n," diye m ldand .
"Evet, anlayamad m. Bir bak ma Audrey beni ürkütüyor. Onun nesi var bilmiyorum. nsan
Audrey'in ne dü ündü ünü anlayam yor... O beni biraz korkutuyor." "Aman Kay, saçmalama."
"O beni korkutuyor. Belki de bunun nedeni Audrey'in ak ll olmas ."
"Benim güzel ahma m!"
Kay güldü. "Beni hep böyle ça
yorsun."
"Çünkü sen güzel bir ahmaks n!"
Birbirlerine gülümsediler. Nevile kar na yakla . E ilerek genç kad
ensesinden öptü.
"Güzel Kay... Güzel Kay..."
Kar , "Uslu Kay," diye düzeltti. "Kocas n ukala akrabalar n hakaretlerine katlanmak için
güzel bir yat gezisinden vazgeçiyor."
Nevile dönerek tekrar masadaki yerine geçti. "Biliyor musun, madem çok istiyorsun,
Reggie'nin ça
pekâlâ kabul edebiliriz."
Kay hayretle do rulup oturdu. "Tuzlu Koy'la Mart Burnu ne olacak?"
Nevile acayip bir sesle, "Kö ke eylülün ba nda gitmememiz için bir neden göremiyorum," diye
ldand .
"Ama, Nevile..." Genç kad n duraklad .
Nevile, "Temmuz ve a ustosta gidemeyiz," diye hat rlatt . "Çünkü turnuvalar ba yor. Ama
ustosun sonunda St. Loo'da maçlar bitecek. Oradan Tuzlu Koy'a gitmemiz çok iyi olur."
"Evet, gerçekten çok güzel olur bu. Fakat o eylülü her y l kö kte geçirmiyor mu?"
"Audrey'i mi kastediyorsun?"
"Evet. Tabii Lady Camilla, Audrey'e gelmemesini yazabilir ama..."
"Bunu neden yaps n?"
Kay
n
n kocas na bakt . "Yani biz de kö ke Audrey oradayken mi gidece iz? Ne
acayip bir fikir!"
Nevile öfkeyle, "Bence hiç de acayip de il," diye homurdand . "Son zamanlarda çok kimse
yap yor bunu. Niçin hepimiz de dost olmayal m? O zaman her ey daha rahat bir hal al r. Bunu
geçen gün sen de söyledin."
"Benmi?"
"Evet. Hat rlam yor musun? Howe'lardan söz ediyorduk. Sen olaylara böyle uygarca ve makul
bir aç dan bak lmas gerekti ini, Leonard' n eski ve yeni kar lar n dost olduklar
söyledin."
"Ah, ben buna ald rmam. Bunun makul bir yol oldu una da inan yorum. Yaln z... ey...
Audrey'in bu konuda böyle dü ünece ini de sanm yorum."
"Saçma."
"Hiç de de il. Bildi in gibi Nevile... Audrey sana çok â kt ... Böyle bir duruma bir an bile
katlanaca
sanm yorum."
"Yan yorsun, Kay, Audrey bunun güzel bir fikir oldu unu dü ünüyor."
"Audrey... Ne demek istiyorsun? Ne demek, Audrey bunun güzel bir fikir oldu unu
dü ünüyor?"

Nevile biraz utanm . S nt s nt öksürdü. "Anlayaca n dün Londra'da onunla
kar la m."
"Bana bundan hiç söz etmedin."
Nevile öfkeyle, " imdi ediyorum," dedi. "Bir rastlant sonucu oldu bu. Parktan geçiyordum. Bir
de bakt m Audrey kar dan geliyor. Ondan kaçmam istemezdin herhalde?"
Kay dikkatle kocas na bak yordu. "Hay r, tabii istemezdim. Devam et."
"Ben... biz... ey... tabii durduk. Sonra ben döndüm ve Aud-rey'le birlikte yürüdüm. Hiç... Hiç
olmazsa bu kadar
yapabilirim, diye dü ünüyordum."
Kay yine, "Devam et," dedi.
"Sonra onunla bir banka oturarak konu tuk. Audrey gayet sakin ve normaldi."
Kay homurdand . " ahane!"
"Audrey senin nas l oldu unu sordu."
"Ne nazik bir kad n."
"Böylece bir süre senden söz ettik. Aç kças Kay, Audrey çok iyi davrand ."
"Sevgili Audrey!"
"Sonra akl ma geldi... Yani... kinizin arkada olmas n, bir araya gelmemizin ne kadar ho bir
ey olaca
dü ündüm. Sonra, 'Belki bu i i bu yaz Mart Burnu'nda ba ar z,' dedim. Böyle
bir ey kö kte tabii bir ekilde oluverir..."
"Böyle mi dü ündün?"
"Ben... ey, evet. Bu benim fikrimdi."
"Bana akl na böyle bir ey geldi inden hiç söz etmedin."
"Bu o s rada akl ma geldi..."
"Anl yorum... Herneyse... Bunu Audrey'e aç klad n. O da bunun ahane bir fikir oldu unu
dü ündü."
Nevile ilk defa Kay'in halindeki acayipli i fark etti. "Bir ey mi var, güzelim?"
"Ah, hiçbir ey yok! Hiçbir ey! Benim bu fikri ahane bulmayaca m, senin de, Audrey'in de
akl na gelmedi de il mi?"
Nevile hayretle kar na bakt . "Ama Kay sen buna neden itiraz edesin?"
Kay duda
rd .
Genç adam sözlerini sürdürdü. "Sen kendin daha geçen gün..."
"Aman tekrar o konuyu açma! Ben ba kalar ndan söz ediyordum, bizden de il."
"Ama o fikri akl ma biraz da o sözlerin getirdi." "Çok aptalm m. Fakat bu sözlerine
inanm yorum. O da ba ka."
Nevile kar na üzüntüyle bak yordu. "Ama Kay buna neden ald ras n? Yani senin için üzülecek
bir ey yok ki."
"Öyle mi?"
ey... yani... k skançl k filan... bunlar Audrey duyar..." Nevile duraklad . Sonra da de ik bir
sesle ekledi. "Anlayaca n Kay, sen ve ben Audrey'e çok kötü davrand k. Hay r, bu do ru de il.
Bunun seninle bir ilgisi yok. Ona kötü davranan benim. Bunun elimde olmad
söylememin
de bir yarar yok. Yaln z bu dü ündü üm olursa o zaman içimin rahat edece ini anl yorum. O
zaman daha mutlu olaca m."
Kay a r a r, "Demek mutlu de ildin," dedi.
"Sevgili ahmak, ne demek istiyorsun? Tabii mutluydum! Müthi mutluydum! Ama..."
Kay onun sözünü kesti. "Ama! te sorun da bu. Bu evde her zaman bir 'ama' vard . çerde
dola an lanetli bir gölge. Audrey'in gölgesi."
Nevile kar na baka kald . "Yani... sen Audrey'i k skan yor musun?"
"Hay r, k skanm yorum. Ondan korkuyorum... Nevile, sen Audrey'in nas l bir kad n oldu unu
bilmiyorsun."
"Nas l bir kad n oldu unu bilmiyor muyum? Onunla sekiz y ldan fazla bir süre evli kald m."
Kay tekrarlad . "Sen Audrey'in nas l bir kad n oldu unu bilmiyorsun."
30 Nisan
Lady Camilla Tressilian, "Olacak gibi de il," diyerek yata nda do ruldu. Öfkeyle etraf na
bak nd . "Olacak gibi de il! Nevile herhalde ç ld rd ."
Mary Aidin, "Gerçekten acayip bir ey bu," diye cevap verdi.
Camilla Tressilian yetmi ini geçmi ti, sa
da bozuktu. Fakat o eski parlak zekâs hâlâ yerli
yerindeydi. Dili de sivriydi ya kad n.

Uzak akrabas olan Mary Aidin onunla oturuyor ve ya kad na bak yordu. ki kad n çok iyi
anla yor ve geçiniyorlard . Mary otuz alt ya ndayd . Ama geçen y llar n etkilemedi i düzgün
bir çehresi vard onun. K rk be inde olmakla birlikte otuz ya nda da san labilirdi o. Vücudu
güzel, tav rlar kibard . Siyah saçlar ndaki bir tutam beyaz ona de ik bir hal veriyordu. Bir
zamanlar modayd bu tür saçlar. Ama Mary'ninki ta çocuklu undan beri böyleydi. O tutam
kendili inden öyle a arm .
Mary Aidin, Lady Tressilian' n verdi i Nevile'in mektubuna dü ünceli bir tav rla bakt . "Evet...
Bu gerçekten acayip..."
Lady Tressilian, "Bunun Nevile'in fikri oldu una kesinlikle inanmam," dedi. "Bunu biri onun
kafas na soktu. Herhalde bu
yeni kar
n i i."
"Kay... Bunun Kay'in fikri oldu unu mu dü ünüyorsun?" "Ondan böyle bir ey beklenir. Yeni ve
baya ca bir fikir. Erkekler ve kad nlar anla mazl klar
herkese aç klar ve problemi
bo anmayla çözümlemeye kalk rlarsa, hiç olmazsa birbirlerinden nezaketle ayr lmal rlar.
Eski ve yeni kar lar n arkada olmas bence i renç bir ey. Kimse prensip sahibi de il art k."
Mary, "Bu modem yöntem san m," dedi. Lady Tressilian, "Evimde böyle bir eye izin
veremem," diye aç klad . "Ayak t rnaklar k rm ya boyal yarat
evime kabul ederek üzerime
dü en her eyi yapt m." "O Nevile'in kar ."
"Evet. O yüzden de, Matthew onu kö ke kabul etmemi isterdi, diye dü ündüm. O Nevile'i çok
sever, buray kendi yuvas saymas
da isterdi. Yeni kar
ça rmaya yana mad m taktirde
Nevile'le aram z iyice aç lacakt . Bu yüzden boyun e dim ve kad
kö ke davet ettim. Ondan
ho lanm yorum. Kay Nevile'a uygun bir e de il. Ne ailesi var, ne yak n ba lar ."
Mary ya kad
yat rmaya çal . "Asl nda Kay iyi bir aileden."
Lady Tressilian, "Damarlar nda kötü kan var onun," dedi. "Sana anlatt m ya. O kâ t oyunu
rezaletinden sonra babas bütün kulüplerden ayr lmak zorunda kalm . Neyse ki ondan k sa
bir süre sonra öldü. Kay'in annesinin ise Riviera'da ad ç km . K z iyi bir terbiye alamad tabii.
Hayat otellerde geçti. Üstelik annesi gibi bir kad nla. Sonra tenis kortlar nda Nevile'le tan ...
Hemen onunla evlenmeyi akl na koydu. Nevile'e kar
bo at-t ncaya kadar da rahat
edemedi. Oysa Nevile, Audrey'i çok severdi. Ama onu b rakarak Kay'le evlendi. Bence as l
suçlu Kay."
Mary hafifçe güldü. Lady Tressilian bütün ya insanlar gibi her zaman kad nlar suçluyor,
erkeklere ise ho görüyle davran yordu. "Fakat bir bak ma Nevile de Kay kadar suçluydu."
Lady Tressilian ba
sallad . "Oras öyle. Kendisine ba
güzel bir kar vard onun. Belki
Audrey Nevile'e haddinden fazla ba yd ... Neyse... Ama Kay srar etmeseydi Nevile sonunda
akl
ba na toplard . Fakat k z onunla evlenmeyi akl na koymu tu bir kere! Evet, ben
Audrey'e hak veriyorum. Onu çok severim zaten."
Mary içini çekti. "Zor i ler bunlar."
"Do ru. nsan nas l davranaca
da bilmiyor. Matthew, Audrey'i severdi. Ben de öyle. Onun
Nevile için iyi bir e oldu unu da inkâr edemem. Yaln z kocas n e lencelerini onunla fazla
payla am yordu. Sporcu bir kad n de ildi o... Aç kças o olay beni çok sarst . Gençli imde böyle
eyler hiç olmazd . Evet, erkekler birtak m maceralara at rlard ama onlar n evlilik ba lar
koparmalar na hiçbir zaman izin verilmezdi."
Mary hat rlatt . "Fakat art k böyle eyler oluyor."
"Do ru. Sen o kadar akl ba nda bir insans n ki... Geçmi günleri hat rlaman n hiç yarar yok.
Böyle eyler oluyor art k. Kay Mortimer gibi k zlar da ba ka kad nlar n kocalar
çal yorlar. Ve
kimse de onlar ay plam yor."
"Senin gibi kimseler hariç, Camilla."
"Ben önemli de ilim. O Kay denilen yarat k kendisinden ho lan p ho lanmad ma ald rm yor
bile. E lenmekle me gul o. Nevile buraya gelirken Kay'i de getirebilir. Kad n arkada lar
kabule de haz m. Yan z Kay'in pe ini b rakmayan o aktöre benzeyen genç de hiç ho uma
gitmiyor. Neydi onun ad ?"
"Ted Latimer..."
"Tamam. Kay'in Riviera'daki günlerden kalma arkada . Onun o lüks hayat nas l sa lad
renmek isterdim." Mary tahmine çal . "Zekâs n yard
yla m ?" " nsan bunu ho
görebilir. Ama bana genç adam yak kl
ndan yararlan yormu gibi geliyor. Nevile'in kar
için ho bir arkada say lmaz o. Geçen yaz Nevile'le Kay buradayken Ted Latimer'in de gelip
Do u Koyu Oteli'nde kalmas hiç ho uma gitmedi."

Mary aç k pencereden uzaklara bakt . Lady Tressilian' n kö kü Tem Nehri'ne bakan dik bir
kayan n tepesindeydi. Kar k da yeni yarat lm olan sayfiye vard : Do u Koyu. Buras geni
bir kumsal, modern villac klar ve denize do ru bakan büyük bir otelden olu mu tu. Tuzlu Koy
ise bir tepenin yamac na kurulmu olan irin bir bal kç köyüydü. Eski tarz, tutucu bir yerdi
buras . Bal kç lar da Do u Koyu'yla yazl a gelenleri çok a
görüyorlard .
Do u Koyu Oteli, Lady Tressilian' n kö künün hemen hemen tam kar
na dü üyordu. Mary,
aradaki dar nehrin yukars ndan
yepyeni yap ta bakt .
Camilla Tressilian gözlerini kapayarak, "Matthew o baya oteli görmedi i için seviniyorum,"
dedi. "O sa ken k böyle çirkin bir hale girmemi ti."
Sir Matthew'la Lady Camilla Mart Bumu'na otuz y l önce yerle mi lerdi. Yelkencili e çok
merakl olan Sir Matthew ise dokuz y l önce teknesi devrildi i için hemen hemen kar
n
gözlerinin
önünde bo ulmu tu.
Herkes Lady Tressilian' n kö kü satarak Tuzlu Koy'dan ayr laca
sanm . Ama öyle bir ey
yapmam
kad n. Yine ya amay sürdürmü tü. Sadece bütün tekneleri elden ç karm ,
kay khaneyi de y kt rm . Mart Burnu'na gelen misafirler art k kö kte binecek kay k
bulam yorlard . Bu yüzden iskeleye giderek oradaki kay kç lardan bir tekne kiralamak zorunda
kal yorlard .
Mary duraklaya duraklaya, "Nevile'e mektup yaz p istedi i eyin planlar
za uymad
bildireyim mi?" diye sordu.
"Audrey'in buraya gelmesini engelleyecek de ilim. O, eylülü her zaman burada geçirirdi.
Audrey'den planlar
de tirmesini isteyemem."
Mary mektuba bakt . "Nevile, Audrey'in bu... ey... fikri be endi ini yaz yor. O Kay'la
tan may istiyormu ."
Mary srar etti. "Audrey'e Kay'dan söz etti ini yazm ."
"Yap lacak ey mi bu? Hay r... belki de de il."
Mary merakla ya kad na bakt .
Lady Tressilian m ldand . "Sekizinci Hanry gibi."
Mary
rd .
Camilla Tressilian ne demek istedi ini aç klad . "Vicdan azab yani. Hanry daima Catherine'i
bo anman n do ru bir ey oldu una inand rmaya çal yordu. Nevile kötü bir ekilde
davrand
biliyor. Bu da onun rahat
kaç yor. Oysa Nevile bu konuda içinin rahat etmesini
de istiyor. Bu yüzden Audrey'i her eyin yolunda oldu unu, gelip Kay'le tan aca
söylemesi,
bu duruma ald rmad
aç klamas için s
yor."
Mary a r a r, "Acaba?" dedi.
Lady Tressilian ona çabucak bir göz att . "Ne dü ünüyorsun, yavrum?"
"Acaba..." Mary duraklad . Sonra da sözlerini sürdürdü. "Bu mektup... Nevile'den
beklenmeyecek bir ey. Acaba bu bulu may bilmedi imiz bir nedenle Audrey istemi
olmas n?"
Ya kad n sert sert, "Neden istesin?" diye cevap verdi. "Nevile onu b rakt ktan sonra Audrey
teyzesi Bayan Royde'un yan na gitti. Ve orada korkunç bir sinir krizi geçirdi. Sanki bir hayalet
halini alm . Bu olay n onu çok sarst
belliydi. Audrey her eyi çok derinden hisseden o içine
kapan k insanlardand r."
Mary endi eyle k ldand . "Evet, duygular çok yo un onun. Audrey birçok bak mdan garip bir
kad n."
"Çok azap çekti o... Sonra bo anma kesinle ti. Nevile o k zla' evlendi. Audrey de kendisini
toplamaya ba lad . Art k eski halini almak üzere. Audrey'in eski günleri hortlatmak istedi ini
hiç sanm yorum."
Mary uysalca bir srarla, "Ama Nevile onun bunu istedi ini söylüyor," dedi.
Ya kad n onu merakla süzdü. "Bu konuda inan lmayacak kadar inad n tuttu, Mary. Neden?
Onlar n hep bir arada burada oturmalar
m istiyorsun?"
Mary k zard . "Hay r! Ne münasebet."
"Yoksa bunu Nevile'e öneren sen misin?" Lady Tressilian' n
sesi sertle mi ti.
"Saçmalama, Camilla."

"Aç kças ben bunun Nevile'in fikri oldu una katiyen inana-mam. Nevile öyle bir genç de ildir."
Ya kad n bir an durdu. Sonra da gözleri parlay verdi. "Yar n may n biri de il mi? Audrey
ay n üçünde Esbank'a giderek Darlington'lara konuk olacak. Oras buradan sadece otuz
kilometre ötede. Audrey'e mektup yaz. Bir gün gelip bizimle ö le yeme i yesin..."
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"Bavan Strange, han mefendi."
Audrey Strange büyük yatak odasma girdi. Geni karyolaya vassal egjld' LadV Camilla
Tressilian', yana mdan optu. Sonra onun için yata .n yan.na çekilmi olan koltu a oturdu.
Ya kad n, "Seni görmek çok ho uma gitti, yavrum," dedi.
Genç kad n, "Benim de seni," diye cevap verdi.
Audrey Strange kolay kolay anla lamayan bir kad nd . Orta boyluydu. Elleri ayaklar ufak,
saçlar kül sar , teni de beyazd . Parlak, uçuk gri gözlerinin aras oldukça aç kt . Yüz hatlar
düzgün, ufak yüzü oval biçimli, burnu da küçüktü. Çehresi güzel de ildi, ama ho tu. Audrey'de
bütün o renksizli ine ra men yine de insan n dikkatini çeken bir eyler vard . Biraz bir hayalete
benziyordu o. Fakat insan Audrey'e bakarken, bazen bir hayalet bir insandan daha gerçek
olabilir, diye de dü ünüyordu.
Genç kad n sesi pek ho tu. Yumu ak ve berrakt . Gümü bir ç ng ra n sesini and yordu.
" Audrey'le ya kad n bir süre ahbaplar ndan ve son olaylardan söz ettiler.
Sonra Lady Tressilian, "Seni görmeyi çok istiyordum, Audrey," dedi. "Ama seni ça rmam n
ba ka bir nedeni daha vard . Nevile'den biraz acayip bir mektup ald m."
Audrey ba
kald rd . ri gözleri sakin ve kay ts zd . "Öyle mi?"
"O bir ey istiyor... Bence çok saçma bir istek bu! Nevile, Kay'le birlikte eylülde buraya gelmeyi
dü ünüyor. Senin Kay'le dost olaca
umuyor. Ayr ca senin de bu fikri be endi ini yaz yor."
Bekledi.
Audrey o sakin ve yumu ak sesiyle, "Bu o kadar saçma bir fikir mi?" dedi.
"Yavrum, bunu gerçekten istiyor musun?"
Audrey bir süre bir ey söylemedi. Sonra usulca, "Belki de bu iyi bir ey olur," diye m ldand .
"Yani sen o... yani sen Kay'le tan may istiyor musun?"
"Camilla, belki bu... her eyi kolayla
r."
Lady Tressilian aciz bir tav rla tekrarlad . "Her eyi kolayla
r m ?"
Audrey'in sesi daha da yumu ad . "Sevgili Camilla. Sen bana her zaman iyi davrand n. E er
Neviie bunu istiyorsa..."
Lady Tressilian öfkeyle ba rd . "Nevile'in isteklerine kim ald yor? Önemli olan u: Sen de bu
kar la may istiyor musun?" Audrey'in yanaklar hafifçe pembele ti. "Evet... istiyorum." Lady
Tressilian, "Ya..." dedi. "Ya..." Duraklad . Audrey, "Ama son karar sizin," diye ekledi. "Ev sizin
ve..." Lady Tressilian gözlerini kapatt . Ben ya bir kad m... Art k hiçbir eyi
anlayam yorum...
"Fakat tabii ben ba ka zaman gelebilirim. Herhangi bir ay benim için uygun."
Ya kad n ba rd . "Sen her zamanki gibi eylülde geleceksin. Nevile'le Kay'i de ça raca m.
Ben belki ihtiyar m ama herhalde çok kimse gibi modern hayat n de ikliklerine ayak uydurabilirim. Ba ka bir ey söyleme. Her ey kararla
ld art k."
Lady Tressilian gözlerini tekrar kapatt . Bir iki dakika sonra kirpiklerinin alt ndan yan nda
oturan genç kad na bakarak, "Eh, istedi ini elde edebildin mi?" dedi.
Audrey irkildi. "Ah, evet, evet. Te ekkür ederim." "Yavrum, bu kar la man n seni
üzmeyece inden emin misin?" Ya kad n sesi endi eliydi. "Bildi in gibi sen bir zamanlar
Nevile'i çok severdin. Eski yaralar kanamas n..."
Audrey ba
kald rd . Bak lar sakin ve endi esizdi. "Bütün o eyler sona erdi art k.
Tamam yla..." Ama Lady Tressilian genç kad n yumru unu s km oldu unu fark etmi ti.
Ya kad n a r a r yast klar na dayand . "Neyse... Sen bilirsin. Yoruldum. Art k beni yaln z
rak, çocu um. Mary a
da seni bekliyor. Söyle bana Barrett'i yollas n."
Barrett, Lady Tressilian'a çok ba olan oda hizmetçisiydi. Ya ca bir kad n olan Barrett yatak
odas na girdi i zaman han
n arkas üstü yatt n) gördü. Lady Tressilian gözlerini de
kapatm .
"Ah, Barrett... Bu dünyadan ne kadar çabuk kurtulursam, o kadar iyi olur. Art k ben olaylar
da, insanlar da anlayam yorum."
"Böyle söylemeyin, han mefendi. Siz sadece yorgunsunuz."

"Evet, yorgunum. u örtüyü aya
n üzerinden kald r. Bana ilac
ver."
"Bayan Strange'in geli i sizi sarst . yi bir han m o. Fakat ona da bir i tah ilac gerekli san m.
Sa
yerinde de il. Ço u zaman sanki ba kalar n fark edemedikleri bir eyi görüyormu
gibi bir hali var. Ama ki ilik sahibi. nsan onun etkisini hissediyor."
Lady Tressilian, "Çok do ru, Barrett," dedi. "Evet, bu çok do ru."
"Ayr ca insan onu kolay kolay da unutam yor. Bazen kendi kendime, 'Acaba Bay Neviie, Bayan
Audrey'i zaman zaman hat rl yor mu?' diye dü ünüyorum. Yeni Bayan Strange gerçekten çok
güzel. Pek güzel o. Yaln z Bayan Audrey yokken insan onu s k s k hat rl yor."
Lady Tressilian birdenbire güldü. "Neviie o iki kad
bir araya getirmeye kalk makla aptall k
ediyor. Ama sonunda yine o pi man olacak!"
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Thomas Royde piposu a nda, Malakkal u
n e yalar
ustal kla yerle tirmesini
seyrediyor, zaman zaman da pencereden çiftli e bak yordu. Yedi y ldan beri al
bu
manzaray alt ay kadar göremeyecekti.
ngiltere'de oturmak bana çok garip gelecek, diye dü ündü.
Orta Allen Drake kap dan bakt . "Merhaba, Thomas. Haz rl klar ne âlemde?"
"Her ey tamam art k."
"Gel bir içki içelim, ansl dostum. Hasetten çatlayaca m." Thomas Royde yatak odas ndan
karak arkada na kat ld . Konu muyordu. Çünkü Thomas Royde geveze bir adam de ildi.
Arkada lar onun sessizli inin niteli ine göre tepkilerini ölçmesini de çoktan ö renmi lerdi.
Thomas Royde t knazca bir adamd . Biçimli yüzü ciddiydi. Zekâ dolu gözlerinden bir ey
kaçmazd pek. Thomas Royde bir yengeç gibi biraz yan yan yürürdü. Buna bir deprem
ras nda kap ya s
mas yol açm . Bu yüzden sa koluyla omzu hafifçe felce u ram .
Hem bu hali, hem de bacaklar
fazla bükmeden yürümesi çok ki inin onun utangaç oldu unu
dü ünmesine yol açard . Asl nda hiç de öyle de ildi.
Allen Drake kadehlere içki koydu. "Eh... yi avlar."
Royde, "H m..." dedi.
Drake merakla ona bakt . "Her zamanki gibi so ukkanl n. Bunu nas l ba ar yorsun bilmem.
ngiltere'yi görmeyeli ne kadar oldu?"
"Yedi y l... Hatta sekize yak n."
"Uzun bir süre bu. Tamam yla bir yerli halini almam olmana
yorum."
"Belki de iyice yerlile tim..."
ngiltere'de neler yapaca na karar verdin mi?"
ey... evet... baz bak mlardan." Royde'un bronz rengi yüzü birdenbire k zard .
Allen Drake büyük bir hayretle, "Ah, bu bir k zla ilgili san m!" diye ba rd . "K pk rm
kesildin!"
Thomas Royde oldukça bo uk bir sesle, "Saçmalama," dedi. Sonra da bütün eski rekorlar
rarak konu may sürdürdü. "Herhalde her eyi çok de mi bulaca m."
Allen Drake merakla, "Son defa ngiltere'ye gitmekten neden vazgeçtin?" diye sordu. "Hem de
en son anda yapt n bunu." Royde omzunu silkti. "O av gezisinin ilgi çekici olaca
dü ündüm.
O s rada ngiltere'den kötü bir haber de gelmi ti."
"Ah, tabii ya. A abeyin araba kazas nda ölmü tü."
Thomas Royde ba
sallad .
Drake, ama ngiltere'ye gitmekten vazgeçmesi için acayip bir nedendi bu, diye dü ündü.
Thomas' n annesi ngiltere'de. Onun bir de k z karde i var san yorum. Herhalde öyle ac
günlerde onlar n yan nda olmas gerekirdi... Ah, ama Thomas ngiltere'ye gitmekten
abeysinin öldü ünü ö renmeden önce vazgeçmi ti. Drake arkada
süzdü. Ne srarl bir
adam u bizim Thomas!
Royde'un a abeysi öleli üç y l olmu tu. Onun için Drake de merak etti i eyi art k sorabilirdi.
"A abeyinle iyi geçinir miydiniz, Thomas?"
"Adrian'la m ? Pek de de il. Kavga etmezdik ama fazla dost da de ildik. kimiz de her zaman
ayr ayr yollar izlerdik. O avukatt ."
Drake evet, dedi kendi kendine. Ya amlar çok farkl ym . Londra'da bir hukuk bürosu. Partiler.
Cerbezeyle kazan lan para... Adrian Royde'un bizim sessiz Thomas'dan çok farkl oldu u
anla yor. Sonra, "Annen sa , de il mi?" diye sordu.
"Annem mi? Evet."

"Bir de k z karde in var san m."
Thomas ba
sallad . "Hay r."
"A, ben öyle san yordum. O foto rafta..."
Royde m ldand . K z karde im de il o. Uzak akrabam. Ama yetim kald için bizimle birlikte
büyüdü." Bronz cildi yeniden a r a r k zard .
Drake, ah, anla ld ... diye dü ündü. Sonra da, "Evli mi o?" dedi.
"Bo and . u Nevile Strange denilen adamla evlenmi ti."
"Tenisçiyi mi kastediyorsun?"
"Evet. Audrey sonunda onu bo ad ."
Drake ve imdi sen ngiltere'ye giderek ans
deneyeceksin, diye dü ündü. Audrey'le
evlenmeye çal acaks n. Sonra konuyu de tirmeye karar verdi. "Bal a ve ava ç kacak
n?"
"Önce eve gidece im. Sonra Tuzlu Koy'da yelkenle dola may dü ünüyorum."
"A, oray bilirim. irin, küçük bir yerdir. Tuzlu Koy'da eski tip bir otel de vard r."
"Evet. Balmoral. Belki orada kal m, belki de ahbaplar
n kö künde."
yi bir tatil olacak bu."
"H m... Tuzlu Koy sakin ve güzel bir yerdir. Kimse kimseyi rahats z etmez."
Drake, "Biliyorum," dedi. "Hiçbir ey olmaz orada..."
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htiyar Bay Treves, "Gerçekten çok k lacak bir ey bu," dedi. "Yirmi be y ldan beri Çimenli
Burun'daki Denizciler Oteli'nde kal yordum. imdi, inan r m
z, oray y yorlarm . Neden
deniz kenar ndaki yerleri olduklar gibi b rakmazlar bilmem ki?" Ruf us Lord onu teselliye
çal . "Orada kalabilece iniz ba ka yerler olmal ..."
"Aç kças art k Çimenli Burun'a gidemem. Denizciler Oteli'nin sahibi isteklerimi iyice ö renmi ti.
Her y l ayn odada kal yordum. Servis hemen hiç de miyordu. Yemeklerse nefisti. Pek nefis."
"Neden Tuzlu Koy'u denemiyorsunuz? Orada eski tarz pek güzel bir otel var: Balmoral. Rogers
adl bir çiftin oras . Bayan Rogers, Lord Mounthead'in ahç yd eskiden. Ve Mounthead'in
ziyafetleri onun yüzünden ün yapm . Bana Balmoral tarn size göre bir yermi gibi geliyor.
Sakin... Orkestra yok. Birinci s f servis ve yemek."
"Bir fikir bu... Güzel bir fikir... Otelin kapal teras da var m ?"
"Evet. Kapal bir veranda ve gerisinde de teras var. sterseniz güne te, isterseniz gölgede
oturursunuz. sterseniz o yöre-dekilerle tan man z için size yard m da edebilirim. Lady Tressilian' n kö kü hemen hemen otelin yan nda. Pek güzel bir ev o. Lady Tressilian da hastal kl
olmas na ra men gerçekten ho bir han m."
"Yarg n dul kar
kastediyorsunuz san m?"
"Evet. Ta kendisi."
"Matthew Tressilian' tan rd m. Galiba kar yla da tan
m. Pek zarif bir kad nd . Ama tabii
bu y llar önceydi. Tuzlu Koy, St. Loo'nun yak nda de il mi? O taraflarda birkaç ahbab m da
var. Biliyor musunuz, Tuzlu Koy'da kalma fikri gerçekten güzel. Otele mektup yaz p ayr nt
bilgi isteyece im. Oraya a ustosun ortalar nda gider, eylülün on be ine kadar kal m. Otelde
arabam koymak için garaj vard r herhalde, oförüme de bir oda bulurlar san m."
"Ah, tabii. Otel bu bak mdan modern say r."
"Bildi iniz gibi yoku lara t rmanmamam gerekiyor. Onun için ilk katta bir oday tercih
edece im. Ama herhalde otelde asansör vard r."
"Tabii, tabii."
Bay Treves, "Böylece bu problem çözümlenecek san m," dedi. "Lady Tressilian' tekrar
görmek de ho uma gidecek..."
28 Temmuz
Bir ortla kanarya sar bir kazak giymi olan Kay Strange öne do ru e ilmi , tenisçileri
seyrediyordu. St. Loo turnuvas n yar final maçlar yap yordu. Nevile genç Merrick'e kar
oynamaktayd .
Ted Latimer, Kay'in yan na oturarak alayla, tembel tembel, "Sad k kad n kocas n zafer
yolunda ilerleyi ini seyrediyor," dedi. Kay irkildi. "Beni korkuttun! Burada oldu unu
bilmiyordum." "Ben her zaman buraday m. Art k bunu ö renmi olman gerekir." Ted Latimer
yirmi be ya nda, son derecede yak kl bir gençti. Esmerdi. Cildi güne ten yanm . Ve

ahane dans ediyordu. stedi i zaman adeta siyah gözleriyle sessizce konu uyor, sesini bir
aktör güveniyle kullan yordu.
Kay, Ted Latimer'i on be ya ndan beri tan yordu. Juan les Pins'de sahilde beraber
güne lenmi ler, birlikte dans edip tenis oynam lard . Yaln z arkada de il, ayn zamanda da
müttefikti
onlar.
Ted korta bak yordu. "Nevile'in 'backhand'i güçlü. 'Fore-hand'inden daha iyi bu. Merrick'in
'backhand'! ise zay f. Nevile de bunun fark nda." O seti Nevile ald .
Latimer, "Aferin Nevile'e," diye m ldand . Ama henüz çocuk denecek ça da olan Merrick
kendisini toplam . Art k ihtiyatla oynuyor ve de ik yerlere at yordu topu. Ted, "Ak ll bir
delikanl o," dedi. "Ayaklar da iyi. S bir sava olacak."
Sonunda Merrick maç kazand .
Nevile gülerek a a yakla . Ayn zamanda üzüntüyle ba
da sall yordu. Merrick'in elini s kt .
Ted Latimer, "Ah," diye ba
sallad . "Gençlik ba ka ey. Otuz üç ya na kar on dokuz. Ama
Nevile'in hiçbir zaman ampiyon olmamas n nedenini sana söyliyeyim mi Kay? O oyunlar
mertçe kaybetmesini biliyor."
"Saçmalama."
"Saçmalam yorum. Allah kahretsin Nevile'i. O tam bir sporcu. Nevile'in bir maç kaybetti i için
sinirlendi ini hiç görmedim."
Kay, "Tabii," dedi. "Maç kaybetti i için kimse k zmaz."
"Ah, aksine, pekâlâ da k zarlar. Öylelerini çok gördük. Sinirleri bozulan ve her f rsattan
yararlanmaya çal an tenis y ld zlar . Fakat Nevile... O sadece gülümsüyor. Tanr m, onun gibi
sportmenlerden öyle nefret ediyorum ki. Neyse ki beni Nevile'in-ki gibi kibar okullarda
okutmad lar."
Kay ona döndü. "Pek kincisin."
"Hem de nas l!"
"Nevile'i sevmedi ini bu kadar belli etmesen daha iyi olur."
"Ondan neden ho lanay m? O sevgilimi elimden almad m ?" Ted bak lar
genç kad ndan
ay rm yordu.
"Kes kesini. Ben Nevile'e â k oldum ve onunla evlendim."
"Ve o pek iyi bir insan. Hepimiz de öyle söylüyoruz."
"Beni k zd rmaya m çal yorsun?" Kay dönmü yine ona bak yordu.
Ted Latimer güldü. Sonra genç kad n da bu gülü e kar k verdi.
"Yaz nas l geçiyor, Kay?"
öyle böyle... Yatla gezinti çok güzel oldu. Fakat bütün bu tenis maçlar ndan b kt m."
"Turnuvalar daha ne kadar sürecek? Bir ay m ?"
"Evet. Sonra eylülde Mart Burnu kö küne giderek orada on be gün kalaca z."
Ted, "Ben Do u Koyu Oteli'nde olaca m," diye aç klad . "Odam ay rtt m."
Kay, "Kö k pek e lenceli olacak," dedi. Ben, Nevile, kocam n eski kar ve Malakka'dan tatilini
geçirmeye gelen bir adam."
"Ah, ahane!"
"Tabii o biçimsiz kuzin Mary de kö kte olacak. O huysuz kad n etraf nda dönerek esir gibi
çal acak. Ama bu çabalar n kar
da alamayacak. Çünkü o cad ölünce para Nevile'le
bana kalacak."
Ted, "Belki Mary'nin bundan haberi yok," dedi.
Kay m ldand . "Haberi olmamas na
ar m." Fakat dalg n dalg n konu mu tu. Elinde çevirdi i
rakete bak yordu. Sonra birdenbire solu unu tuttu. "Ah, Ted!"
"Ne var, ekerim?"
"Bilmiyorum. Bazen, endi eleniyorum. Korkuya kap yor, bir acayip oluyorum."
"Sen öyle bir insan de ildin, Kay."
"Ah, evet... Neyse..." Genç kad n karars zca gülümsedi. "Sen Do u Koyu Oteli'nde olacaks n."
"Tam plana göre."
Kay, giyinme odalar n d nda Nevile'le kar la
zaman genç adam, "Erkek arkada n
gelmi ," dedi. "Onu gördüm." "Ted'i mi söylüyorsun?"
"Evet, o sad k köpe i... Sad k kertenkele demek daha do ru olur... Bilirsin otellerde dola arak
kad n avlamaya çal an jigololara 'salon kentenkelesi" derler."

"Ted'den hiç ho lanm yorsun de il mi?" "Ona ald rd m yok. Ted'i pe inde dola rmak ho una
gidiyorsa..." Nevile omzunu silkti.
Kay, "Sen onu k skan yorsun," dedi.
"Latimer'i mi?" Nevile'in bu sözlere gerçekten
rd
belliydi.
Kay, "Ted'i çok çekici bulurlar," diye cevap verdi.
"Bundan eminim. Onda Güney Amerikal lara has o sevimlilik var. Etraf n, istedi in kadar
hayran n sars n. Sen be-K^y hafifçe somurttu. "Kendine çok güveniyorsun."
"Tabii. Seninle beni kader birle tirdi. Kar la mam kader sa lad . Cannes'da kar la mam
hat rl yor musun? Ben Portekiz'e, Estoril'e gitmeye haz rlan yordum. Oraya eri ti im zaman ilk
gördü üm güzel Kay oldu! O zaman bunu kaderin istedi ini, art k kaçamayaca
anlad m."
Kay, "Buna kader de il, ben neden oldum," diye aç klad .
"Ne demek istiyorsun?
"Kar la mam ben sa lad m! Senin Cannes'da Estoril'e gidece ini söyledi ini duymu tum.
Annemi kand rd m hemen. te bu yüzden Estoril'e eri ti in zaman ilk gördü ün kimse ben
oldum."
Nevile yüzünde acayip bir ifadeyle kar na bakt . "Bunu bana daha önce söylemedin..."
"Hay r çünkü bu seni mart rd . Ama ben iyi plan yapmas
bilirim. nsan bir ey yapmazsa
istedi ini de elde edemez! Bazen bana, 'Ahmak,' diyorsun. Ama ben kendimce bir hayli
zekiyim. Bazen çok uzun vadeli planlar da yapar m."
"Kafan çok zorluyorsun herhalde..."
"Sen istedi in kadar gül."
Nevile birdenbire garip, ac bir sesle, "Evlendi im kad
anlamaya ba yorum art k," dedi.
"Kader yerine 'Kay' ad
geçirmem gerekiyor."
Kay sordu. "K zmad n ya, Nevile?"
Genç adam dalg n dalg n m ldand . "Hay r, hay r. K zmad m. Sadece dü ünüyordum..."
10 A ustos
Lord Comelly pek be endi i ve gururland
büyük yaz masas n ba nda oturuyordu. Bu
ünlü, eksantrik ve zengin adam çok para harcayarak yapt rm
bu masay . Odadaki e yalar
buna uydurulmu lard . Yaln z masan n etkisini Lord Cornelly bozuyordu. Bu da kaç lamayacak
bir eydi. Çünkü ufac k tefecik, yusyuvarlak, silik bir adamd . ahane yaz masas da onu
büsbütün cücele tiriyordu.
Lord Cornelly ne eyle gülerek arkas na yasland . Konu mak için ça rtt
genç adam n ne esiz
yüzüne bakt . "Demek siz MacWhirter'siniz? Angus MacWhirter?"
"Evet, ad m bu."
"Bir zamanlar Harbert Clay'in yan nda çal yordunuz de il mi?"
"Evet."
Lord Cornelly keyifle gülmeye ba lad yine. "Sizin hakk zda geni bilgim var. Clay'in oför
ehliyetini elinden ald lar. Bunun nedeni de onun yalan
destekleyerek çok a r gitti ini
söylemeye yana may
z. Clay size nas l öfkeleniyordu bir bilseniz! Olay bize anlatt . 'O lanet
olas ca inatç domuz skoç!' deyip duruyordu. Neler söylemedi ki. Ben o s rada ne dü ündüm
biliyor musunuz?"
"Bu konuda hiçbir fikrim yok." MacWhirter'in sesi iç s kacak gibiydi.
Ama Lord Cornelly buna ald rmad bile. O s rada Clay'in hikâyesini ve buna gösterdi i tepkiyi
dü ünerek keyifleniyordu. "O zaman, ' te o skoçyal i ime yarar,' diye dü ündüm. 'Yalan
söylemek için rü vet kabul etmeyen bir genç o.' Benim için yalan söylemek zorunda
kalmayacaks z, MacWhirter. Ben öyle i yapmam. Ben dünyay dola arak dürüst insanlar
ar yorum. Ve ne yaz k ki öylelerinin say pek az." Ufak tefek lord tiz kahkahalar at yordu. Birmaymununkine benzeyen yüzü ne eyle k
, zeki bak
gözleri k lm .
MacWhirter sessizce duruyordu. Bu konu man n onu e lendirdi i de yoktu.
Lord Cornelly'nin kahkahalar kesildi. Yüzünde kurnazca bir ifade belirdi. "E er i istiyorsan z,
MacWhirter sizi yan ma alabilirim."
MacWhirter, "Çal mam gerekiyor," dedi.
"Bu önemli bir i . Uygun nitelikleri olan bir insana verilebilecek bir ey bu. Siz de bu i e
uygunsunuz. Ben bunlar ö rendim. Tamam yla güvenilir bir insan oldu unu da biliyorum."
Lord Cornelly bekledi.
MacWhirter bir ey söylemedi.

"Beni dinleyin. Size tamam yla güvenebilirim de il mi, Mac Whirter?"
Genç adam alayla, "Tabii, evet, demem ne i e yarar?"
Lord Cornelly güldü. "Tamam. Arad m insans z siz. Güney Amerika'y bilir misiniz?"
Lord ayr nt lar aç klamaya ba lad .
Yar m saat sonra MacWhirter d arda, kald mda duruyordu. Çok ilgi çekici ve ayl
pek
dolgun bir i e girmi ti. Gelece i de parlakt .
Kader ona ka lar
çatt ktan sonra imdi birdenbire gülümsemeye karar vermi ti. Ancak
MacWhirter'in de kar k olarak gülecek hali yoktu. Sevinmiyordu da...
Evet, herhalde ben ansl bir adam m, diye dü ünüyordu. Fakat buna ald rd m da yok.
Ya amaya çal aca m. Ama heyecan veya zevkle de il. Yedi ay önce intihara kalk m. ans
beni engelledi. Yaln z bu yüzden minnet duydu um da yok. Tabii art k kendimi öldürmeyi
dü ünmüyorum. Ya am
n o devresi tamam yla kapand . nsan so ukkanl kla can na
yamaz. Bunu yapmas için umutsuzluk, azap duymas gerekiyor.
Ama bu i yüzünden ngiltere'den ayr laca ma seviniyorum. Eylülün sonunda Güney
Amerika'ya gidece im. Bundan sonraki birkaç hafta haz rl k yapmam gerekiyor...
Fakat sonra bir hafta bo kalaca m... Ne yapaca m o zaman? O haftay Londra'da m
geçireyim? Yoksa ba ka bir yere
mi gideyim?
Kafas nda anla lmaz bir dü ünce belirdi. Tuzlu Koy... Ah, oraya gidebilirim. ntihara
kalk
m o yere... Belki bu e lenceli olur...
19 A ustos
Ba müfetti öfkeyle, "Böylece bizim tatil de berbat olacak," dedi.
Bayan Battle dü k kl na u ram
ama bir polis kar yd o. Uzun y llar boyunca dü
kl klar filozofça kar lamas
da ö renmi ti. "Ne yapal m?... Herhalde ilgi çekici bir vaka
bu!" Ba müfetti Battle, "Asl nda de il," diye cevap verdi. "Ama D
leri Bakanl 'n altüst etti
bu. O uzun boylu, zay f gençleri sa a sola koyarak, 'Aman kimse duymas n!' diye f ld yorlar.
Fakat problemi kolayl kla çözümleyece iz. Kimse de rezil olmayacak."
Bayan Battle karars zca, "Tatilimizi erteleyebiliriz," diye ba lad .
Ama kocas kesin bir tav rla onun sözünü kesti. "Olmaz. Sen k zlar al p Britlington'a git. Odalar
ta martta ay rt ld . Bu kadar haz rl ktan sonra yaz k olur... Ben de ne yapaca m biliyor musun?
Bu i sona erince Jim'e gidip onun yan nda bir hafta kalaca m."
Jim, Battle' n ye eni olan Müfetti James Leach'di. Ba müfetti Battle sözlerini sürdürdü.
"Saltington Do u Ko-yu'yla Tuzlu Koy'a çok yak n. Deniz havas al r, biraz yüzerim." Bayan
Battle burun k rd . "Jim bir olayda seni kendisine yard ma zorlar."
"Bu mevsimde orada öyle önemli bir ey olmaz. Belki bir kad n bir dükkândan ucuz bir ey
çalmaya kalk r, i te o kadar. Ayr ca Jim i ini de bilir. Benim ona ak l vermeme de gerek
kalmaz."
Bayan Battle, "Ay, neyse," dedi. "Herhalde biraz dinlenirsin. Ama aç kças üzüldüm."
Battle kar
teselliye çal . "Bütün bunlar bizi denemek için..."
Kar Beyaz ve Gül Pembe
Thomas Royde, Saltington'da trenden indi i zaman Mary Al-din'in kendisini bekledi ini gördü.
Genç adam onu hayal meyal hat rl yordu. Ama Mary Aldin'i görünce kad n beceriklili i ho una
gitti.
Mary onu küçük ad yla ça
yordu. "Seni tekrar gördü üme çok sevindim, Thomas. Aradanne
kadar uzun bir zaman geçti..."
"Beni kö ke davet etti iniz için te ekkürler. Kimseyi rahats z etmeyece imi umar m."
"Ne münasebet! Biz gelece in için çok seviniyorduk. Hamal n o mu? Ona bavullar
u taraftan
getirmesini söyle. Araba en uçta."
Bavullar Ford'a yerle tirildi. Mary direksiyona geçti, Royde da onun yan na oturdu. Araba
hareket ederken adam, kad n usta bir oför oldu unu fark etti.
Saltington, Tuzlu Koy'dan on kilometre ötedeydi. Bu küçük kasabadan ç kar ç kmaz, Mary Aidin
de yeniden Thomas Roy-de'un geli i konusunu açt .
"Aç kças Thomas, geli in bizi rahatlatt . Evde durum biraz kar k. Bir yabanc veya uzaktan
gelen biri bizim için çok yararl olacak."

"Ne oldu?" Thomas her zamanki gibi meraks zca hatta tembelce davran yordu.
Onun bu hali Mary Aldin'i de rahatlatt . Genç kad n biriyle konu may , dertle meyi çok
istiyordu. Fakat bu kimse olaylara kar mayan biri de olmal yd .
"Anlayaca n... durum biraz gergin. Audrey kö kte. Bunu herhalde biliyorsun." Mary soru
sorarm gibi sustu.
Thomas Royde, evet, der gibi ba
sallad . Mary ekledi. "Nevile'le kar da geldi."
Thomas ka lar
kald rd . "Bu biraz acayip..."
"Evet... Nevile'in fikri bu." Mary sustu. Royde bir ey söylemedi. Ama genç kad n sanki adam n
inanmad
dü ünüyormu gibi tekrarlad . "Nevile'in fikri bu."
"Neden?"
Mary elini bir an direksiyondan kald rd . "Ah, modern bir tepki bu san m. Ak ll ca
davranacaklar ve dost olacaklar. Fikir bu. Yaln z korkar m Nevile'in istedi i pek olmayacak."
Thomas, "Herhalde..." dedi. "Nevile'in yeni kar nas l bir kad n?"
"Kay mi? O güzel tabii. Gerçekten ahane güzel. Çok da genç."
"Ve Nevile ona â k. Öyle mi?"
"Ah, evet. Tabii onlar evleneli bir y l oldu."
Thomas dönerek Mary'e bakt . Hafifçe gülümsüyordu.
Kad n tela la, "Öyle demek istemedim," diye ba rd .
"Haydi, haydi. Bence sen öyle demek istedin, Mary."
"Aç kças onlar n ortak hiçbir yönleri yok. Arkada lar ..." Mary duraklad .
Royde sordu. "Nevile, kar yla Riviera'da tan
de il mi? Bu konuda fazla bir bilgim yok.
Annem bana olay k saca yazd ."
"Evet, onlar önce Cannes'da kar la
lar. Nevile, Kay'i be enmi . Ama onun daha önce
ba ka kad nlar da be endi inden eminim. Yaln z zarars zca. Ben, Nevile'e kalsayd , yine de bir
ey olmazd , diye dü ünüyorum. Bildi in gibi Audrey'i severdi o."
Thomas ba
sallad .
Mary sözlerini sürdürdü. "Nevile, bo an r vi istemiyordu, san m. Hatta bundan eminim... Ama
Kay kes karar vermi ti. Nevile, Audrey'i terk edinceye kadar u ra
c u'du. Böyle bir
durumda bir erkek ne yapabilirdi? Tabii bu Nevle'in gururunu ok ad ."
"Kay ona çok â kt , öyle mi?"
"Öyle san m..." Mary'nin sesinde üphe vard . Thomas' n kendisine soru sorar gibi bakt
fark edince k zard . "Ben de ne dedikoducuyum... Kay'in pe inde bir genç dola p duruyor.
Jigolo halli, yak kl bir genç adam. Kay'in eski arkada o. Bazen Kay'in Nevile'i seçmesine
onun zengin ve tan nm bir insan olmas n yol aç p açmad
dü ünüyorum. Anlad m
kadar yla Kay'in be paras yokmu ." Sustu. Biraz utanm gibi bir hali vard .
Thomas sadece dü ünceli bir tav rla, "H m..." diye m ldand .
Mary, "Ancak benimki sadece fesatl k da olabilir," dedi. "K z gerçekten çok güzel. Herhalde bu
da orta ya evde kalm k zlar n k skançl klar n uyanmas na neden oluyor."
Thomas dü ünceli bir tav rla onu süzdü. Ama ifadesiz yüzünden ne dü ündü ü anla lm yordu.
Bir iki dakikal k bir sessizlikten sonra, " imdi sorun nedir?" diye sordu.
"Bunu ben de bilmiyorum! in garibi de bu ya. Tabii Nevile'le kar
ça rmak konusunda
önce A drey'in fikrini ald k. Kay'le kar la maya bir itiraz da yoktu onun. Audrey çok iyi de
davrand . Zaten o her konuda ölçülüdür. Hem Nevile'e, hem de Kay'e uygun ekilde
davran yor. Bildi in gibi o içine kapan k bir insan. Onun ne dü ündü ünü, neler hissetti ini de
bilemiyorsun. Fakat aç kças onun bu kar la may önemsedi ini de sanm yorum."
Thomas Royde, "Önemsememesi için bir neden yok ki," dedi. "Neticede her ey üç y l önce
olup bitti."
"Audrey gibi insanlar olanlar unutabilirler mi? O Nevile'i çok severdi."
Thomas oturdu u yerde k ldand . "Audrey henüz otuz iki ya nda. Önünde upuzun bir ya am
uzan yor."
"Ah, öyle. Ama o olay Audrey'i çok sarst . Bildi in gibi korkunç bir sinir krizi de geçirdi."
"Biliyorum. Annem bunu bana yazd ."
Mary, "Bir bak ma annenin Audrey'le ilgilenmesi çok iyi oldu," dedi. "Böylece annen kendi
üzüntüsünü unuttu... Yani a abeyinin ölümünün verdi i st rab . Onun kazada ölmesi hepimizi
de çok sarst ."
"Evet. Zavall Adrian. O arabas
h zla sürmeye merakl yd ."
Bir an sessizlik oldu.

Sonra Mary, "Thomas," diye m ldand . "Sen Audrey'i iyi bilirsin de il mi?"
öyle böyle. Onu u son y lda pek az gördüm."
"Ama onu çocuklu undan beri tan yorsun. Adrian'la senin için bir k z karde ten farks zd o
san rd m."
Thomas ba
sallad .
"Audrey... Audrey dengesiz miydi? Ah, demek istedi im tam bu de il. Yaln z imdi bana
Audrey'de bir acayiplik varm gibi geliyor. Öyle sakin ki o. Anormal denilecek kadar. Ama
bazen o sakin yüzünün neleri gizledi ini dü ünüyorum. Bazen Audrey'in içinde çok iddetli bir
duygu co uyormu gibi geliyor. Bunun ne oldu unu da bilemiyorum! Ama Audrey normal
de ilmi gibi de bir hisse kap yorum. Bir eyler var! Bu da beni endi elendiriyor. Evin
havas n herkesi etkiledi inin de fark nday m. Hepimiz de sinirli ve endi eliyiz. Fakat bunun
nedenini de anl yam yorum. Ve Thomas bu bazen beni korkutuyor."
"Korkutuyor mu?"
Thomas' n sesindeki hafif hayret Mary'nin hafifçe, sinirli sinirli gülerek kendisini toplamas na
neden oldu. " nsana gülünç geliyor bu... Ama geli in iyi oldu. Bizi oyalayacaks n... Neyse,
geldik i te."
Bir viraj dönmü ler ve kö k de kar lar nda belirmi ti. Bir kayan n tepesindeki düzlü e
yap lm
Mart Burnu.
Mary, "Ben arabay garaja koyup gelirim," dedi. "Hurstall seninle ilgilenir."
Ya u ak Hurstall, Thomas' eski bir dostuna kavu man n memnunlu uyla selamlad . "Ho
geldiniz, Bay Royde. Bunca y l sonra sizi görmek beni sevindirdi. Lady Tressilian' da
sevindirecek. Size do u taraf ndaki oday ay rd k, efendim. Herkes bahçede san m. Yaln z
önce odan za ç kmak isterseniz..."
Thomas, hay r, der gibi ba
sallad . Salondan geçerek terasa ç kt . Orada bir an duraklad .
Onun geldi ini fark etmemi lerdi.
Terasta iki kad n vard . Bunlardan biri t rabzana ili mi , nehre bak yordu. Di er kad n ise onu
süzüyordu.
lk kad n Audrey'di. Thomas, di eri Kay Strange olmal , diye dü ündü.
Kay adam n kendisini seyretti inden habersizdi. Bu yüzden de duygular
gizlemek gere ini
duymuyordu. Thomas kad nlar konusunda pek dikkatli bir adam de ildi ama o bile Kay'in Audrey'den çok nefret etti ini hemen anlad .
Audrey'e gelince... O nehrin sular
seyrediyordu. Kay'in varl na ald rm yormu veya bunun
fark nda de ilmi gibi de bir hali vard . Thomas, Audrey'i yedi y ldan beri görmemi ti. Onun için
imdi genç kad
dikkatle inceliyordu. O de ti mi? E er öyleyse nas l bir de iklik bu?...
Evet, evet Audrey gerçekten de mi . Rengi daha solgun, vücudu da daha ince. Uçacakm
gibi duruyor. Ama bir ey daha var. Bilemedi im bir ey. Audrey sanki hislerini bask lt nda
tutmaya çal yor. O s rr
saklamaya çabalayan bir insana benziyor. Ama nas l bir s r bu? Son
birkaç y lda ba ndan geçenleri hiç bilmiyorum. Audrey'in yüzünde st rap ve dü k kl
n
neden odu u çizgiler belirdi ini dü ünüyordum... Ama bu durum bamba ka. Audrey,
yumru unu s karak saklamaya çal
hazinesine büsbütün dikkati çeken bir çocu a
benziyor...
Thomas' n bak lar di er kad na kayd . Nevile Strange'in kar ... Gerçekten güzel o. Mary
Aidin hakl ym . Ama Kay biraz da tehlikeli bir kad na benziyor. Elinde b çak olsayd , Audrey'in
yan na sokulmas na raz olmazd m...
Yaln z Kay, neden Nevile'in ilk kar ndan nefret ediyor? O eski günler çok geride kald . Art k
Audrey'in Strange'lerin ya am nda hiçbir yeri yok.
Terasta ayak sesleri yank land ve Nevile evin kö esinden ç kt . Terlemi gibiydi. Elinde de bir
gazete vard .
Genç adam, "Resimli gazeteyi ald m," dedi. "Öbürünü bulamad m."
Ayn anda iki ey oldu.
Kay, "Aman gazeteyi bana ver," diye ba rd .
Audrey ise adeta dalg nl kla elini uzatt .
Nevile Strange iki kad n aras nda duraklad . Yüzünde hafif, s nt bir ifade belirdi.
O konu madan Kay, "Gazeteyi istiyorum," dedi. Sesi sinirinden tizle mi ti. "Onu bana ver!
Bana ver, Nevile!"
Audrey Strange irkilerek döndü. Elini çekerek
nca bir tav rla, "Ah, affedersiniz," diye
ldand . "Benimle konu tu unu sand m, Nevile."

Thomas, Nevile'in ensesinin k pk rm kesildi ini gördü. Genç adam çabucak üç ad m att ve
gazeteyi Audrey'e uzatt .
Genç kad n duraklad . Utanc artm gibiydi. "Ama..."
Kay, iddetli bir hareketle koltu unu geriye itti. Aya a kalkarak salonun caml kap na do ru
ko tu.
Thomas yana çekilecek zaman bulamad . Kay h zla ona çarpt . Geriledi. Adam özür dilerken
genç kad n da ba
kald rd . Thomas o zaman Kay'in kendisini neden göremedi ini anlad .
Gözleri dolmu tu genç kad n. Thomas bunlar n öfke gözya lar oldu unu dü ündü.
Kay, "Merhaba," dedi. "Siz kimsiniz? Ah, evet! Siz Malak-ka'dan gelen konuksunuz."
Thomas, "Evet," diye cevap verdi. "Ben Malakka'dan geldim."
Kay ba rd . "Ke ke ben de u anda Malakka'da olsayd m. Bu i renç evden nefret ediyorum!
çindekilerden de!"
Böyle sahneler Thomas' her zaman korkuturdu. htiyatla Kay'e bakarak endi eyle, "Ah...
m..." diye m ldand .
Kay, "Dikkatli olmazlarsa..." dedi. "Birini öldürece im! Ya Ne-vile'i ya da oradaki o irin suratl
yarat !" Adam n yan ndan geçerek salona dald .
Thomas hiç k
ldamadan duruyordu. imdi ne yapmas gerekti ini bilemiyordu. Ama genç
Bayan Nevile Strange'in içeri girmesine sevinmi ti. Bu genç kad n bir di i kaplandan farks zd .
Ayn anda Nevile, Thomas' n kar
na dikildi. H zl h zl nefes al yordu. Thomas' dalg n bir
tav rla selamlad . "Ah... merhaba... Geldi ini bilmiyordum, Royde... Kar
gördün mü?"
Beriki, "Bir dakika önce salondan geçti," diye cevap verdi.
Nevile de içeri girdi o zaman. Öfkeli gibi bir hali vard .
Thomas terasta ilerledi. Ayak sesleri pek duyulmazd onun. Audrey'e yakla
s rada genç
kad n da döndü.
Thomas, Audrey'in gözlerinin daha irile ti ini, dudaklar n araland
gördü. T rabzandan
ellerini adama do ru uzatt .
"Ah, Thomas! Sevgili Thomas! Geldi ine ne kadar sevindi imi bilemezsin!"
Thomas, genç kad n küçük beyaz ellerini avuçlar n aras na alarak ona do ru e ildi. Ayn
anda Mary Aidin salonun terasa aç lan kap nda belirdi. Audrey'le Thomas' görünce duraklad .
Bir iki dakika onlar seyretti. Sonra da dönerek uzakla .
Nevile, Kay'i yukarda genç kad n yatak odas nda buldu. Kö kteki iki ki ilik tek büyük yatak
odas Lady Tressilian' nd . Evli çiftlere her zaman aralar nda kap bulunan iki küçük oda
verilirdi. Bu evin bat taraf ndaki ufak dairede banyo da vard .
Nevile kendi yatak odas ndan geçerek kar
nkine girdi.
Kay kendisini karyolas na atm . Yüzü gözya lar ndan slanm
genç kad n. Ba
kald rarak öfkeyle ba rd . "Demek geldin? Tam zaman yd !"
"Bu gürültünün sebebi nedir? Sen ç ld rd n m , Kay?" Nevile sakin bir tav rla konu mu tu ama
burun kanatlar n k lmas ndan hiddetli oldu u anla yordu.
"Gazeteyi neden bana de il de ona verdin?"
"Kay, çocuktan fark n yok! Bir gazete için bu kadar gürültü edilir mi?"
Kay inatla tekrarlad . "Gazeteyi bana de il ona verdin."
"Ne olur verirsem? Bunun ne önemi var?"
"Benim için önemli bu."
"Ne derdin oldu unu anl yam yorum. Ba kalar n evinde konukken böyle mar kl klar
yapamazs n! Herkesin içinde nas l davran laca
bilmiyor musun?"
"Gazeteyi neden Audrey'e verdin?"
"Çünkü o bunu istedi."
"Ben de istedim. Ve ben senin kar m."
yi ya... Gazeteyi senden daha büyük olan ve akrabam z say lmayan bir kad na vermem daha
do ru olurdu."
"O beni yendi! Bana ders vermek istiyordu, bunu da ba ard . Sen de onun taraf
tuttun."
"Gerizekâl , k skanç bir çocuk gibi konu uyorsun. Lütfen kendini topla ve herkesin içinde do ru
dürüst davran."
"Onun gibi de il mi?"
Nevile so uk so uk, "Hiç olmazsa Audrey bir han mefendi gibi davranmas
biliyor," dedi.
"Kendisini rezil etmiyor."

"O seni benim aleyhime çeviriyor! Audrey benden nefret ediyor! Benden intikam almaya da
ba lad !"
"Buraya bak, melodramdan vazgeç. Bu aptall ktan da. B kt m art k."
"O halde buradan hemen gidelim! Yar n kaçal m! Bu evden nefret edelim."
"Buraya geleli daha dört gün oldu."
"Bu kadar da yeter. Nevile, lütfen gidelim."
"Buraya bak, Kay, yeter art k! Buraya on be gün kalmak için geldik. Ve ben kalaca m da!"
Kay, "Bunu yaparsan, pi man olursun," dedi. "Sen ve Aud-rey'ci in! Sen onun harika bir kad n
oldu unu dü ünüyorsun!"
"Audrey'in harika bir kad n oldu unu dü ündü üm yok. Ben sadece onun kötü davrand m
ama buna kar k bana cömertlik ve anlay gösteren, iyi ve efkatli bir kad n oldu unu
dü ünüyorum."
te imdi yan ld n!" Kay karyoladan kalkt . Öfkesi sönmü tü. Ciddi bir tav rla konu maya
ba lad . "Audrey seni affetmedi Nevile. Bir iki defa onun sana nas l bakt
gördüm...
Audrey'in kafas ndan neler geçti ini bilmiyorum... Ama onun bir eyler dü ündü ü belli.
Audrey dü üncelerini, duygular kimseye belli
etmeyen bir tip."
Nevile, "Herkesin onun gibi olmamas üzülecek bir ey," diye homurdand .
Kay bembeyaz kesildi. "Beni mi kastediyorsun?" Sesinde tehlikeli bir ifade vard .
"Eh... sen kendini tutmas
pek bilmiyorsun, öyle de il mi? Öfkelendin mi, akl na gelen türlü
kin dolu laf hayk veriyorsun. Rezil oluyor, beni de zor duruma dü ürüyorsun!"
"Ba ka?" Kay'in sesi buz gibiydi.
Nevile de ayn derecede so uk bir sesle, "Haks zl k etti imi dü ünüyorsan üzülürüm," dedi.
"Fakat gerçek bu. Kendini tutmas
bilmiyorsun. Bir çocuktan fark n yok."
"Sen hiç öfkelenmiyorsun de il mi? Daima kendisine hâkim olan kibar ve nazik bir
centilmensin! Çok duygusuzsun! Buz gibi bir yarat ks n! Neden arada s rada kendini
rak vermiyorsun? Neden bana ba
p küfretmiyorsun?"
Nevile omzunu silkti. "Tanr m..." Topu unun üzerinde dönerek odadan ç kt .
Lady Tressilian, "On yedi ya ndaki gibisin hâlâ, Thomas Royde," dedi. "Yine öyle ak ll uslu bir
tav rla oturuyorsun. O zaman da pek konu mazd n. imdi de durum ayn . Neden?"
Thomas dalg n dalg n m ldand . "Bilmem... Güzel konu an insanlardan de ilim ben."
"Adrian'a benzemiyorsun. Adrian çpk tatl konu ur, güzel
nükteler yapard ."
"Belki o yüzden. Ben konu may her zaman a abeyime b rak rd m."
"Zavall Adrian... Çok yetenekli bir gençti."
Thomas ba
sallad .
Lady Tressilian konuyu de tirdi. "Sen buraya geleli yirmi dört saat oldu. Durum konusunda
ne dü ünüyorsun?"
"Durum?"
"Öyle aptal aptal bakma. Bunu mahsus yap yorsun. Neyi kastetti imi de pekâlâ biliyorsun.
Evimdeki o 'ölümsüz üç-gen'den söz ediyorum."
Thomas ihtiyatla, "Biraz anla mazl k var gibi..." diye m ldand .
Lady Camilla Tressilian eytanca bir tav rla güldü. "Thomas, çok e lendi imi sana
aç klayaca m. Bu duruma ben neden olmad m. Hatta bunu önlemeye de çal m. Ama
Nevile'in inad tutmu tu. O iki kad
bir araya getirmekte srar etti. Tabii imdi de ekti ini
biçiyor."
Thomas koltu unda hafifçe k ldand . "Çok garip..."
Lady Tressilian, "Ne demek istedi ini aç klamal n," diye ba rd .
"Nevile'in öyle bir insan oldu unu sanmazd m..."
"Bu sözlerin çok ilginç. Çünkü ben de öyle dü ündüm. Nevi-le'den beklenmezdi bu. O bu
bak mdan di er erkeklere benzerdi. Yani s
, ho olmayan durumlardan kaç rd .
Ba lang çta bunun asl nda Nevile'in fikri olmad
da dü ündüm... Ama öyleyse bunu kim
istemi olabilir?" Ya kad n bir an durdu, sonra da anlaml anlaml , "Bunu Audrey istemi
olamaz," diye ekledi.
Thomas hemen at ld . "Hay r, o istemi olamaz."
"Bunun o zavall genç kad n... Kay'in fikri oldu una da ina-namam. Tabii o çok yetenekli bir
aktrisse o ba ka. Biliyor musun, son zamanlarda Kay'e baya ac maya ba lad m."

"Onu pek sevmiyorsunuz de il mi?"
"Sevmiyorum. Bence o bo kafal , do ru dürüst davranmas
bilmeyen bir kad n. Fakat
dedi im gibi ona ac maya da ba lad m. O t pk birdenbire
a ç kan uzun bacakl küçük bir
örümcek gibi sa a sola ko uyor. Hangi silahlar kullanmas gerekti ini de bilmiyor. Aksile ip
terbiyesizle iyor. mar k bir çocuk gibi kabala yor. Bütün bunlar da Nevile'i ters bir ekilde
etkiliyor. '
Thomas usulca, "Bence en zor durumda olan Audrey," diye m ldand .
Lady Tressilian adama çabucak bakt . "Sen daima Audrey'e â kt n de il mi, Thomas?"
Adam sakin sakin, "Galiba," diye cevap verdi.
"Ta çocuklu undan beri de il mi?"
Thomas ba
sallad .
"Sonra Nevile ortaya ç kt ve Audrey'i senin burnunun dibinden kap p kaçt ."
Adam koltu unda endi eyle k rdand . "Ah... ben zaten Aud-rey'in beni istemeyece ini daima
biliyordum..."
Lady Tressilian, "Yenilgiyi hemen kabullenmi sin," dedi.
"Ben daima iç s
bir adamd m. Audrey benim için, 'Bizim iyi kalpli Thomas,' diye
dü ünüyor."
Lady Tressilian, "Sad k Thomas," dedi. "Sana böyle bir ad takm lard de il mi?"
Bu sözler çocukluk an lar
canland rm , Thomas güldü. "Ne garip! Bu ad y llardan beri
duymad m."
Lady Tressilian ba
sallad . "Bu ad n sana imdi yarar dokunabilir. Audrey gibi bir felaketle
kar la an bir kad n sad k bir insana de er verir. Bazen bir insan n ya am boyunca gösterdi i o
sad k sevgi bazen sonunda ödüllendirilir, Thomas."
Thomas ba
e erek elindeki piposuna bakt . "Ben de buraya bu umutla geldim..."
Mary Aidin, "Eh, i te hepimiz de buraday z," dedi.
Ya u ak Hurstall aln
sildi. Mutfa a gitti i zaman ahç Bayan Spicer adam n yüzündeki
acayip ifadeden söz etti.
Onun üzerine u ak, "Ben galiba hastay m," dedi. "Son günlerde bu evde yap lan her ey ve
söylenilen her sözün gizli bir anlam varm gibi geliyor bana... Demin sofraya otururlarken
Miss Aidin, 'Eh, i te hepimiz de buraday z,' dedi. Fena halde titredim o zaman. Akl ma bir
kafese bir sürü vah i hayvan kapayan bir terbiyeci geldi. Sonra sanki hepimiz de bir kapana
st lm z gibi bir duyguya kap ld m."
Bayan Spicer, "Aman, Bay Hurstall," diye ba rd . "Galiba yemeklerden biri midenize
dokundu."
"Bunun benim sindirim sistemimle bir ili kisi yok. Asl nda herkesin sinirleri gergin. Demin
sokak kap çarp larak kapand ve Bayan Strange... bizim Bayan Strange'imiz, yani Bayan
Audrey sanki vurulmu gibi irkildi... Sonra o acayip sessizlikler... Çok acayip bu... Birdenbire
herkes sanki konu maktan korkuyormu gibi susuveriyor. Ondan sonra da hepsi birden
konu maya ba yor ve ak llar na gelen ilk eyi söylüyorlar."
Bayan Spicer, "Herkesi utand r bu," dedi.
"Evde iki Bayan Strange var. Berice bu ay p."
Yemek odas na ise Hurstall' n sözünü etti i gibi bir sessizlik çökmü tü.
Sonra Mary Aidin kendisini zorlayarak Kay'e döndü. "Arkada n Bay Latimer'i yar n ak am
yeme e ça rd m."
Kay, "Ah, çok iyi," dedi.
Nevile m ldand . "Latimer mi? O burada m ?"
Kay, "Ted, Do u Koyu Oteli'nde kal yor," diye aç klad .
Nevile, "Bir gece otele gidip orada yemek yiyelim," dedi. "Son araba vapuru kaçta?"
Mary, "Bir buçukta," diye cevap verdi. "Herhalde geceleri dans müzi i var." Kay söylendi.
"Otelin mü terileri yüz ya nda." Nevile ona bakt . "Arkada n için pek de e lenceli bir yer
olmasa gerek."
Mary çabucak at ld . "Bir gün gidip Do u Koyu'nda denize girebiliriz. Hava hâlâ s cak. Oradaki
kumsal da pek güzeldir."
Thomas, Audrey'e alçak sesle, "Yar n yelkenliyle dola aca m," dedi. "Gelir misin?" "Tabii. Bu
ho uma gider." Nevile ba rd . "Hepimiz de yelkenliyle dola al m." Kay, "Sen golf oynayaca
söylemi tin," diye hat rlatt . "Golf alan na gitmeyi dü ünüyordum. Geçen gün tahta golf

sopalar yla yapt m vuru lar hiç ba ar olmad ." Kay alay etti. "Ne felaket!" Nevile uysalca,
"Golf ac kl bir oyundur," dedi. Mary, Kay'e sordu. "Sen de golf oynuyor musun?"
"Eh... Biraz..."
Nevile, "Kay biraz çal sa iyi bir oyuncu olabilir," diye aç klad . "Sopay sallamas çok uygun."
Kay, Audrey'e bakt . "Siz hiçbir oyun oynam yorsunuz san m?"
"Öyle... Biraz tenis biliyorum. Ama asl nda sporculukla bir ili kim yok."
Thomas, Audrey'e, "Hâlâ piyano çal yor musun?" diye sordu. Genç kad n ba
sallad . "Son
zamanlarda pek çalm yorum."
Nevile, "Piyanon iyiydi," diye söze kar .
Kay, "Senin müzikten ho lanmad
san yordum, Nevile," dedi.
Genç adam m ldand . "Müzikten pek anlamam... Ama Aud-rey'in bir oktav çalmay nas l
ba ard
her zaman merak ederdim. Onun elleri öyle ufakt r ki..."
Nevile tatl yerken kulland
b çakla çatal masaya b rakan Audrey'in ellerine dikmi ti gözlerini.
Genç kad n hafifçe k zararak çabucak, "Küçük parma m çok uzun," dedi. "Herhalde bunun
yarar oluyor."
Kay, "O halde siz bencilsiniz," diye güldü. "Bencil olmayanlar n küçük parmaklar k sad r."
Mary Aidin sordu. "Do ru mu bu? Öyleyse ben bencil de ilim. Küçük parmaklar m oldukça k sa
say r."
Thomas dü ünceli bak larla onu süzdü. "Bence sen hiç bencil de ilsin."
Mary k zararak sözlerini h zla sürdürdü. " çimizde hiç bencil olmayan kim acaba? Küçük
parmaklar
ölçelim. Benimkiler senin parmaklar ndan daha k sa, Kay."
Nevile, "Ben hepinizden de üstünüm," diye ba rd . "Bak n." Elini uzatt .
Kay itiraz etti. "Senin bir elinin parma çok k sa. Ama sa eli-ninki baya uzun. nsan n
do
tan sahip oldu u yetenekleri sol el gösterir. Sa el ise ya am
ne hale soktu unu. Onun
için ellerin do
tan bencil olmad
ama gitgide egoistle ti ini gösteriyor."
"El fal na bakmasjn biliyor musun, Kay? Mary avucunu açt . "Bir falc bana iki defa
evlenece imi ve üç çocu um olaca
söylemi ti. Onun için acele etmem gerekecek."
Kay, "O küçük haçlar çocuklar de il yolculuklar gösterir," dedi. "Bundan da deniz ötesine üç
kere yolculuk yapaca n anla r."
Mary Aidin içini çekti. "Hiç sanm yorum."
Thomas ona, "Sen hiç yolculuk yapt n m ?" diye sordu.
"Pek yapmad m."
Adam kad n sesindeki üzüntüyü sezdi. "Bunu ister miydin?"
"Her eyden çok."
Thomas, Mary'nin ya am
dü ündü. Daima ya bir kad n emrinde... Mary sakin, ince
dü ünceli bir kad n. Her eyi de çok iyi yönetiyor. Sonra merakla, "Lady Tressilian' n yan na
geleli ne kadar oldu?" dedi.
"Hemen hemen on be y l. Buraya babam n ölümünden sonra geldim. Babam y llarca hasta
yatm ." Bir an durdu sonra da ekledi. "Otuz alt ya nday m. Bunu ö renmek istiyordun de il
mi?"
Thomas itiraf etti. "Evet, bunu merak ediyordum. Sen... herhangi bir ya ta olabilirsin."
"Bu iki anlaml bir söz."
"Öyle san m. Ama ben bunu kötü anlamda söylemedim." Thomas hâlâ ciddi ve dü ünceli bir
tav rla Mary'i süzüyordu.
Kad n onun saçlar n aras ndaki beyaz tutama bakt
fark ederek elini ba na götürdü.
"Hemen hemen çocuklu umdan beri var bu."
Thomas k saca, "O ho uma gidiyor," dedi. Hâlâ kad
inceliyordu.
Sonunda Mary alayl bir sesle, "E, karar
ö renelim," diye güldü.
Bronz ciltli adam k zard . "Ah, herhalde sana böyle bakmam kabal k. Ama ben senin asl nda
nas l bir insan oldu unu anlamaya çal yordum."
Mary tela la, "Lütfen," diye m ldand . Sonra da sofradan kalkt .
Audrey'in koluna girerek salona geçerken, "Yar n ak am ihtiyar Bay Treves de yeme e
gelecek," diye aç klad .
Nevile sordu. "O da kim?"
"Camilla'ya Rufus Lord'dan mektup getirdi. Pek ho bir ihtiyar o. Balmoral Oteli'nde kal yor.
Kalbi hasta, pek de zay f nahif. Ama akl ba nda. Çok ilgi çekici kimseleri tan yor. Avukatm
asl nda."

Kay s nt yla homurdand . "Buradakilerin hepsi de çok ya ." Genç kad n bir lamban n alt nda
duruyordu. Thomas onu da dikkatle süzdü. Kay'in o ihtirasl , ahane güzelli i ilgisini çekti.
Canl renklerin yaratt
bir güzellikti bu. Genç kad n hayat doluydu.
Thomas usulca gülerek kendi kendine, "Pembe Gülle, Kar Beyaz," dedi.
"Efendim?" Mary yan nda duruyordu.
Thomas sözlerini tekrarlad . Sonra da ekledi. " u masadaki gibi..."
Mary ba
sallad . "Çok güzel bir tan mlama bu."
Bay Treves Porto arab takdirle yudumlad . Nefis bir arap bu, diye dü ünüyordu. Yemekler
de fevkaladeydi. Servis de öyle. Lady Tressilian' n ahç ve u ak bak
ndan bir zorlukla
kar la mad
anla yordu. Ev de çok iyi yönetiliyor...
Bay Treves dü ünceli bir tav rla Nevile'in e i olan güzel ve çekici genç kad na bakt . Kay
gerçekten ahaneydi bu gece. amdanlar n ayd nlatt
odada canl güzelli i adeta ld yordu.
Ted Latimer siyah, parlak saçl ba
ona do ru e mi ti. Genç kad na yaltaklan p duruyordu.
Kay ise zaferle gülümsüyordu ve kendine olan güvenini yeniden kazanm .
Bu canl , hayat dolu kad na bakmak bile Bay Treves'in ya kemiklerini tt . Gençlik... Evet,
gerçekten gençlik gibisi yok. Tevekkeli kocas ona deli gibi â k olup, ilk kar
bo amam !
Bay Treves yan nda oturan Audrey'e bir göz att . Ho bir kad n. Tam bir han mefendi. Ama her
zaman böyle olaylarla kar la m. Kocalar böyle han mefendileri ço u zaman terk ederler.
Audrey ba
e mi , gözlerini taba na dikmi ti. Onun hiç k
ldamadan oturmas Bay
Treves'in dikkatini çekti. Audrey'i daha da merakla süzdü. Acaba o ne dü ünüyor? Saçlar n
sedefe benzeyen küçücük kulaklar ndan geriye do ru dalga dalga
uzanmas çok ho ...
Bay Treves irkilerek dald
dü üncelerden uyand . Sofradan kalk yorlard . Ya adam tela la
yerinden f rlad .
Salonda Kay Strange hemen pikaba bir plak koydu.
Mary Aidin, özür dilercesine Bay Treves'e bakt . "Cazdan nefret etti inizden eminim."
Bay Treves nazik nazik yalan söyledi. "Hay r, hay r."
Mary gülümsedi. "Daha sonra briç oynayabiliriz. Ama oyuna imdi ba lamam z yersiz olur.
Çünkü Lady Tressilian' n sizinle konu mak için sab rs zland
biliyorum."
"Bu çok ho uma gider. Lady Tressilian a
ya inerek size
kat lm yor mu?"
"Hay r. Önceleri tekerlekli sandalyeyle inerdi. Bu yüzden asansörü takt rtt k. Fakat Lady
Tressilian son zamanlarda konuklar odas nda kabul etmeyi tercih ediyor. Orada istedi iyle
konu uyor. Konuklar bir kraliçe gibi yukar ya ça rt yor."
"Benzetmeniz çok güzel, Miss Aidin. Lady Tressilian' n tav rlar nda gerçekten bir kraliçeyi
hat rlatan bir eyler var."
Kay odan n ortas nda a r a r dansa ba lam . "Nevile, u masay çek." Sesi güvenli ve
otoriterdi. Dudaklar aralanm , gözleri p l p l parl yordu.
Nevile uysalca masay çekti. Sonra kar na do ru bir ad m att ama Kay mahsus Ted Latimer'e
döndü.
"Gel, Ted. Dans edelim."
Ted hemen genç kad na sar ld . Sallanarak, e ilerek dansa ba lad lar. Ad mlar birbirlerininkine
çok uyuyordu. Gerçekten seyretmeye de ecek bir danst bu.
Bay Treves m ldand . " ey... profesyonelce bir dans bu."
Bu sözlerini duyan Mary Aidin hafifçe yüzünü buru turdu. Fakat Bay Treves herhalde
hayranl kla konu mu tu. Kad n, ya adam n zekâ dolu, ufac k yüzüne bakt . Bay Treves dalg n
dalg n oturuyor, dedi kendi kendine. Sanki bir eyi dü ünüyormu gibi bir hali var.
Nevile karars zca bak yordu. Sonra pencerenin önünde duran Audrey'e do ru gitti. "Dans
edelim mi, Audrey?" Sesi resmi, hatta so uktu. Gören onun nezaketi yüzünden böyle
davrand
dü ünürdü.
Audrey Strange bir an
rarak ona bakt . Sonra da ba
sallad .
Mary Aidin havadan sudan eylerden söz etti ama Bay Treves ona cevap vermedi. Kad n onun
bir eye dalm oldu unu sezdi. Yaln z adam n kime bakt
anlayamad . Bay Treves dans
edenleri mi süzüyordu? Yoksa odan n bir kö esinde yaln z duran Thomas Royde'u mu
süzüyordu?
Sonra Bay Treves hafifçe irkildi. "Affedersiniz... Bir ey mi söylediniz?"
"Önemli bir ey de il. Eylül olmas na ra men hava çok s cak diyordum."

"Gerçekten öyle. Otelimde bana çiftçilerin ya mur ya mas
çok istediklerini söylediler."
"Otelde rahat oldu unu umar m."
"Evet rahat m. Ama otele eri ti im zaman önce çok k zd m..." Bay Treves birdenbire sustu.
Audrey, Nevile'in kollar ndan s yr larak özür dilermi gibi hafifçe güldü. "Hava dans
edilemeyecek kadar s cak," diyerek aç k kap dan terasa ç kt .
Mary, "Onun pe inden gitsene budala," dedi. Bu sözleri usulca söyledi ini sanm .
Ancak bu laflar duyan Bay Treves dönerek kad na hayretle bakt . Mary k zararak utançla
güldü. "Korkar m dü üncelerimi yüksek sesle söyledim. Ama o beni sinirlendiriyor. Her eyi o
kadar a rdan al yor ki." "Bay Strange mi?"
"Ah, Nevile'i kastetmedim. Sözünü etti im Thomas Royde." Thomas tarn ilerleyecekken Nevile,
sa bir duraklamadan sonra Audrey'in pe inden terasa ç kt .
Bay Treves bir an dü ünceli dü ünceli caml kap lara bakt , sonra da dikkatini dans edenlere
verdi. "Bu genç çok güzel dans ediyor... Ad Bay Latimer demi tiniz san m." "Evet. Ted
Latimer."
"Ah, evet, Ted Latimer. O Bayan Strange'in eski arkada san m?" "Evet."
"Peki bu pek... yak kl genç centilmen hayat
neyle kazan yor?"
"Do rusu bunu bilmiyorum."
"Ya..." Bay Treves bu zarars z sözcü e derin bir anlam vermesini ba ard .
Mary sözlerini sürdürdü. "O, Do u Koyu Oteli'nde kal yor." Bay Treves, "Ho bir durum," diye
ldand . Bir an durdu, sonra da dalg n dalg n ekledi. "Ted Latimer'in ba biçimi çok ilginç.
Tepeden ensesine do ru acayip bir aç yap yor. Saçlar n kesili biçimi yüzünden pek belli
olmuyor bu. Yaln z ba ekli çok ender görülen bir ey." Yine sustu, sonra da daha dalg n bir
tav rla, "Ba bu biçimde olan bir adam en son gördü ümde on y la mahkûm ettiler. Ya bir
mücevherciye vah ice sald rd
için."
Mary ba rd . "Herhalde siz..."
Bay Treves, "Hay r, hay r," diye cevap verdi. "Beni yanl anlad z. Konu unuzu a
lamaya
çal
m yoktu. Sadece kalbi nas rla
, hain bir suçlunun görünü te pek ho ve irin bir
genç olabilece ini söylemek istiyordum. Çok acayip ama gerçek bu." Mary'e efkatle
gülümsedi.
Kad n, "Biliyor musunuz, Bay Treves," dedi. "Siz beni biraz korkutuyorsunuz."
"Yapmay n can m."
"Gerçekten korkutuyorsunuz. Çok zeki bir gözlemcisiniz."
Bay Treves memnun memnun, "Gözlerim gençli imdeki kadar güçlü," diye gülümsedi. Bir an
durdu sonra da ekledi. "Bu iyi mi, yoksa kötü mü, bunu henüz bilmiyorum."
"Neden kötü olsun?"
Bay Treves ku kuyla ba
sallad . "Bazen insan bu yüzden sorumluluk alt nda kal yor. Nas l
davranmas gerekti ine de karar veremiyor."
Hurstall elinde kahve tepsisiyle girdi. Mary ve ya avukatla konu tuktan sonra salonda
ilerleyerek Thomas Royde'un yan na gitti. Mary'nin emri üzerine tepsiyi alçak bir masan n
üzerine koyarak odadan ç kt .
Kay, Ted'in omzunun üzerinden seslendi. "Önce u dans bitirelim de..."
Mary, "Ben Audrey'in kahvesini götüreyim," dedi.
Kad n elinde kahve fincan yla caml kap ya do ru gitti. Bay Treves de yan ndayd . Kad n e ikte
duraklarken, ya adam onun omzunun üzerinden terasa bakt .
Audrey t rabzana oturmu tu. Parlak ay
nda geç kad n güzelli i canl bir hal alm .
Renkten çok yüz hatlar na ba
bir güzellikti bu. Audrey'in yüz çizgileri, özellikle kemik yap
kusursuzdu. Genç kad n ya land
zaman bile bu güzellik kalacakt . Audrey'in arkas ndaki
paletli elbise de ay
n etkisini art yordu. Genç kad n hiç k
ldamadan oturuyordu. Nevile
ise kar
nda durmu ona bak yordu.
Sonra Audrey'e do ru bir ad m att . "Audrey, sen..." Genç kad n hemen t rabzandan atlad .
Sonra da bir elini kula na götürdü. "Ah, küpem! Onu dü ürdüm san m." "Nereye? Dur
bakay m..."
kisi de utançla e ildiler ve birbirleriyle çarp lar. Audrey geriye s çrad .
Nevile, "Bir dakika," diye ba rd . "Saçlar n kol dü meme tak ld . K ldama."
Nevile, kol dü mesiyle u ra rken Audrey hareketsiz durdu. "Ah, saçlar
köklerinden
kopar yorsun. Çok beceriksizsin Nevile. Çabuk ol."

"Affedersin... Beceriksizli im tuttu." Ay
iki seyircinin Audrey'in göremedi i bir eyi fark
etmelerini sa layacak kadar parlakt . Nevile'in gümü ümsü sar saç tutam
dü meden
kurtarmaya çal rken ellerinin titredi ini hissetti.
Ama Audrey de titremeye ba lam . Sanki birdenbire ü ümü gibi...
Arkas ndan biri usulca, "Affedersiniz," deyince Mary irkildi. Thomas, kad nla ya avukat n
aras ndan geçerek terasa ç kt . "Sana yard m edeyim mi, Nevile?"
Nevile do ruldu. Audrey'le birbirlerinden uzakla lar. Genç adam, "Tamam," dedi. "Audrey'in
saçlar kurtard m."
Yüzü bembeyazd .
Thomas, Audrey'e, "Ü ümü sün," dedi. " çeri gel, bir kahve iç."
Genç kad n onunla birlikte terasta ilerledi. Nevile dönerek uzaklardaki denize do ru bakmaya
ba lad .
Mary, "Kahveni sana getiriyordum," diye m ldand . "Ama belki de içeri girmen daha iyi olur."
Audrey, "Evet," dedi. " çeri girmem daha iyi olacak."
Hepsi de salona döndüler. Kay'le Ted'in dans sona ermi ti.
Kap aç larak, uzun boylu zay f bir kad n içeri girdi. Sayg yla, "Lady Tressilian, Bay Treves'i
odas nda kabul etmekten zevk duyacak," diye aç klad .
Lady Tressilian, Bay Treves'i büyük bir memnunlukla kar lad . K sa bir süre sonra da
geçmi ten ve mü terek dostlar ndan söz ediyorlard .
Yar m saatin sonunda Lady Tressilian, "Ah," dedi. "Bu konu ma pek ho uma gitti. Dedikodu
al veri i yapmak ve eski skan-dallar hat rlamaktan daha ho bir ey olamaz."
Bay Treves ba
sallad . "Biraz sivri bir dil, ya am n tad tuzudur."
Lady Tressilian, "Akl ma gelmi ken," dedi. "Bizim 'Ölümsüz Üçgen' örne imize ne diyorsunuz?"
Bay Treves incelik göstererek sanki bu sözlerden bir ey anlamam gibi bir tav r tak nd .
ey... hangi üçgen?"
"Bana durumu fark etmedi inizi söylemeyin! Nevile'le iki kar
söylüyorum."
"A, o mu? Yani Bayan Strange gerçekten çok çekici bir genç kad n."
Lady Tressilian, "Audrey de öyle," dedi.
Bay Treves, "Evet, o da ho ," diye kabul etti.
Lady Tressilian ba rd . "Yani siz bir erke in Audrey gibi ender bulunacak bir kad Kay için
rakmas
anlayabiliyor musunuz?"
Bay Treves sakin sakin cevap verdi. "Tabii. S k s k olan bir
ey bu."
renç. Ben erkek olsayd m çok geçmeden Kay'den b kar ve 'Ke ke o budalal
yapmasayd m,' diye dü ünürdüm."
Bay Treves, "Bu da s k s k olur," dedi. "O ani ihtirasl a klar ço u zaman k sa sürerler."
Lady Tressilian sordu. "O zaman ne olur?"
Bay Treves, " ey..." diye m ldand . "Ço u zaman ikinci bir bo anma davas daha aç r. Ve
erkek üçüncü defa evlenir. Bu sefer anlay
bir kad nla."
"Saçma! Bilmiyorum baz müvekkilleriniz nas l kimselerdi ama Nevile birkaç kad nla birden
evlenen o Mormon'lardan de il."
"Bazen erkek ilk kar yla da evlenir."
Lady Tressilian ba
sallad . "Bu olmaz. Audrey çok gururlu bir kad nd r."
"Öyle mi dü ünüyorsunuz?"
"Bundan eminim. Öyle ba
sallay p da beni öfkelendirmeyin."
Bay Treves, "Tecrübelerim sonunda unu ö rendim," diye aç klad . "A k konusunda kad nlar
fazla gururlu davranmazlar. Evet, s k s k gururdan söz ederler ama davran lar iddialar na
hiç uymaz."
"Siz Audrey'i anl yamam
z. O Nevile'e ç lg ncas na â kt . Belki de Nevile'i haddinden fazla
seviyordu. Fakat kocas kendisini o k z u runa terk edince durumu de ti. Nevile'i bir daha
görmeyi de istemedi. Ama bu bak mdan Nevile'i de tamam yla suçlu bulmuyorum. Çünkü k z
onun pe ini b rakmad . Erkeklerin nas l yarat klar olduklar
da bilirsiniz."
Bay Treves usulca öksürdü. "Yaln z Audrey burada imdi."
Lady Tressilian sinirlendi. "Ah, ben bu modern dü ünceleri anlad
iddia edemem. Herhalde
Audrey buraya Nevile'e art k ona ald rmad
göstermek için geldi."
"Herhalde..." Bay Treves çenesini ovu turdu. "Audrey kendi kendine nedenin bu oldu unu
söyleyebilir tabii."

Lady Tressilian, "Yani," dedi. "Audrey'in akl hâlâ Nevile'de mi? Ve o! Ah, hay r! Buna
inanamam! Evimde böyle eyler olmas na da göz yumamam!"
Ya avukat, zekice, "Siz üzülüyorsunuz de il mi?" diye sordu. "Bu evde gergin bir hava var.
Bunu hissettim."
Lady Tressilian çabucak, "Demek siz de bunun fark na vard z?" diye ba rd .
"Evet.
rd
da itiraf etmeliyim. Evdekilerin gerçek duygular anla lm yor. Ama barut
tozu etrafa saç lm . Yak nda bir patlama olabilir."
Lady Tressilian, "Bu sözleri b rak n da bana ne yapmam gerekti ini söyleyin," dedi.
Bay Treves ellerini kald rd . "Aç kças size ne önerece imi bilmiyorum. Bir odak noktas olmal .
er bunu anlayabilirsek. Fakat bilinmeyen çok ey var."
Lady Tressilian, "Audrey'e kö kten gitmesini söylemek niyetinde de ilim," dedi. "Bence o zor
bir durumda gayet güzel davrand . Nazik ama so uktu. Ben Audrey'in kusursuzca davrand na
inan yorum."
Bay Treves ba
sallad . "Oras öyle... Yaln z bu genç Nevile üzerinde çok belirli bir etki
yap yor."
Lady Tressilian, "Nevile hiç de do ru davranm yor," diye homurdand . "Onunla bu konuyu
konu aca m. Ama bu ara Nevile'i de kö kten uzakla ramam. Neticede Matthew onu o luymu gibi severdi."
"Biliyorum."
Ya kad n içini çekti. "Matthew'un burada bo uldu unu biliyorsunuz de il mi?"
"Evet."
"Ba lang çta çabucak ölüp ona kavu aca
sand m. Özellikle hastaland m zaman. Fakat
galiba ben o ölümsüz hastal kl insanlardan biriyim." Lady Tressilian bu sözleri söylerken
kirpiklerinin alt ndan avukata bak yordu. Birdenbire, "Ne var?" diye sordu. "Bir eyin sizi
endi elendirdi i belli."
Bay Treves, "Önemsiz bir ey," diye m ldand . "Pek önemsiz bir ey... Ama gözlerinizden
hiçbir ey kaçm yor."
Lady Tressilian, "Ben insanlar incelemekten ho lan m," dedi. "Matthew endi eli oldu u
zaman bunu hemen anlard m..."
Bay Treves a
daki salona girerken karars zca ka lar
çatm . Di erleri de oradayd lar.
Mary Aidin ya avukat görünce hemen briç oynamalar
teklif etti.
Fakat Bay Treves nazik nazik, "Benim biraz sonra gitmem gerekiyor," dedi. "Otelim eski tarz
yerlerden. Mü terilerinin gece yar ndan sonra d arda kalacaklar
sanm yorlar."
Nevile gülümsedi. "Saat daha on buçuk... Ama kap da kalmayaca
umar m."
"Ah, hay r, hay r. Gece kap n kitlendi ini sanm yorum. Saat dokuzda kap lar kapat yorlar
fakat tokma çevirip içeri giriyorsunuz."
Ted Latimer sordu. "Balmoral nas l bir otel? Yap t, Viktorya devrinden kalma korkunç bir ey
ama gerisini bilmiyorum."
Bay Treves, " çersi de Viktorya devrindeki oteller kadar rahat," dedi. "Yemekler iyi, odalar
geni , yataklar yumu ak. Maun gard roplar koskocaman. Banyolar çok büyük."
Mary, "Demin otele ilk gitti iniz gün k zd
zdan söz ediyordunuz san m," diye hat rlatt .
"Ah, evet. Mektup yazarak birinci katta iki oda ay rtt m. Bildi iniz gibi kalbim hasta, doktorlar
merdivenden ç kmam yasaklad lar. Ancak Balmoral'a eri ti im zaman ilk katta oda olmad
rendim. Bana en üst katta bir daire ay rm lard . Oras n da pek güzel oldu unu
söylemeliyim. Önce tepem att . Fakat eski bir mü teri hastalanm ve bana ayr lan odalardan
da zaman nda ç kmam ... O zaman üçüncü kattaki daireye raz oldum... Neyse... Otelde
asansör var. Merdivenlerden ç kmak zorunda kalm yorum. Asansörcü yok. Siz kendiniz
dü meye basarak istedi iniz kata ç yorsunuz."
Kay, "Ted," dedi. "Neden sen de Balmoral'de kalm yorsun? Buraya daha yak n olurdun."
"Oras bana göre bir yer de il."
Bay Treves ba
sallad . "Hakl
z, Bay Latimer. Otel size uygun de il."
Nedense Ted Latimer birdenbire k zard . "Ne demek istedi inizi anlayamad m."
Havan n gerginle ti ini sezen Mary hemen at ld . "Gazetede okudum. Kentish Town'da sand kta
bulunan cesedin katilini yakalam lar."
Nevile, "Yakalad klar bu ikinci üpheli kimse," dedi. "Bu sefer gerçek katili tutuklad klar
umar m."

Bay Treves, "Gerçek katil o olsa bile," diye aç klad . "Onu cezaland rabileceklerini hiç
sanm yorum. Yeterli kan t yok çünkü." Ya adam duraklad , sonra da özür dilermi gibi,
"Kriminolojiye çok merakl md r..." diye ekledi.
Kay, "Bize bildi iniz ilgi çekici vakalar anlatmaz m
z?" diye sordu.
Bay Treves, "Cinayet davalar konusunda bir hayli tecrübem var, dedi. "Ama içlerinden pek az
ilginçti. Katillerin ço u ilgi uyand rmayan, ileriyi de göremeyen tiplerdir. Fakat size ilginç bir
olay anlatabilirim." Kay ba rd . "Aman anlat n! Ben cinayetlere bay
m!"
Bay Treves a r a r konu maya ba lad . Sözlerini büyük bir dikkatle seçiyordu. "Bu olay bir
çocukla ilgili. Çocu un ya
da, cinsiyetini de aç klayacak de ilim. Vaka öyle oldu: ki çocuk
ok ve yaylarla oynuyorlard . Bunlardan biri yay gererek okunu att . Ok arkada
n vücuduna
sapland ve zavall öldü. Resmi soru turma yap ld tabii. Kazay yapan çocuk çok sars lm .
Ona anlay la davrand lar. Çok ac lar çocu a." Sustu.
Ted Latimer, "Hepsi bu kadar m ?" dedi.
"Hepsi bu kadar. Üzülecek bir kazayd bu... Ama madalyonun bir de arka yüzü vard . Bir çiftçi
kazadan bir süre önce yak ndaki koruda dola rken bir aç kl n yak ndan geçmi ti. Orada bir
çocuk ok ve yayla talim yap yordu." Ya avukat, bu sözlerinin anlam
iyice kavramalar için
bir an durdu.
Mary hayretle ba rd . "Yani olay bir kaza de il miydi? Çocuk arkada
bilerek mi
öldürmü tü?"
Bay Treves, "Bilmiyorum," dedi. " in iç yüzünü hiçbir zaman ö renemedim. Ama resmi
soru turmada çocuklar n ok ve yay kullanmaya al k olmad klar aç kland . Bu yüzden oklar
geli igüzel att klar söylendi."
"Fakat bu do ru de ildi, öyle mi?"
"Çocuklar n biri bak
ndan kesinlikle do ru de ildi."
Audrey solu unu tutmu tu. "Çiftçi ne yapt ?"
"Hiçbir ey yapmad . O do ru mu davrand , yoksa hatal m , buna hiçbir zaman karar
veremedim. Çocu un gelece i söz konusuydu. Çiftçi de, bu bir kaza olabilir, diye dü ünüyordu.
Ona bir ans tan mal m..."
Audrey, "Yaln z sizin gerçek konusunda hiçbir üpheniz yoktu san m," dedi.
Bay Treves ciddi ciddi, "Ben olay n zekice planlanm bir cinayet oldu una inan yorum," diye
cevap verdi. "Bir çocu un önceden iyice planlad
ve sonra da i ledi i bir cinayet."
Ted Latimer sordu. "Cinayetin bir nedeni var m yd ?" "Ah, evet, vard . Çocukça alaylar, ac
sözler. Nefret yaratacak eylerdi bunlar. Çocuklar kolayl kla nefret ederler..." Mary, "Ama
cinayeti önceden planlamas !" diye ba rd . Bay Treves ba
sallad . "Evet. Arkada
öldürmeye önceden karar vermesi korkunç bir eydi. Öldürme iste ini kalbinde saklayan, her
gün sessizce okla at talimi yapan ve sonra da müthi bir ekilde rol yapan bir çocuk... Güya
oku beceriksizce atm . Kaza yüzünden çok üzülüp sars lm . nan lmayacak eylerdi bunlar.
Herhalde yarg ç da bu iddialar kabul etmezdi." Kay merakla, "Katil çocuk ne oldu sonra?" dedi.
Bay Treves, "Onun ad ve soyad
de tirdiler san m," diye m ldand . "Resmi
soru turman n uyand rd
ilgiden sonra bunun gerekli oldu unu dü ündüler. O çocuk, bugün
yeti kin bir insan. Dünyan n bir yerinde ya yor. Önemli olan u: Hâlâ kalbinde cinayet istekleri
var m onun?" Bir an durdu, sonra da dü ünceli dü ünceli ekledi. "Çok uzun bir süre önce oldu
bu olay. Ama küçük katilimi nerede görsem tan m." Thomas itiraz etti. "Nas l olur?"
"Ah, evet, küçük katilimin fiziki bak mdan belirli bir özelli i vard . Neyse... Bu konunun
üzerinde durmayaca m. Art k gitmem gerekiyor." Aya a kalkt .
Mary, "Önce bir içki içmelisiniz," dedi.
eler ve kadehler salonun di er kö esindeki masada
duruyordu. Thomas en yak nd oraya. Adam masaya yakla arak viski dolu
enin kapa
.
"Bir viski soda, Bay Treves? Latimer, sen ne isterdin?" Nevile, Audrey'e alçak sesle, "Gece çok
güzel," dedi. "Gel biraz terasa ç kal m." Genç kad n yan ndan geçerek kap da durdu.
Audrey çabucak ba
sallad . "Hay r, olmaz. Ben, ben, yorgunum. Gidip yataca m." Salonda
ilerleyerek çabucak d ar ç kt .
Kay, uzun uzun esnedi. "Benim de uykum geldi. Ya senin, Mary?"
"Evet, benim de öyle. yi geceler, Bay Treves. Thomas, sen Bay Treves'le ilgilen."
yi geceler, Miss Aidin. yi geceler Bayan Strange."
Kay, "Yar n ö le yeme ine gelece iz, Ted," dedi. "Hava yine böyle olursa denize de gireriz."
yi. Seni bekleyece im. yi geceler, Miss Aidin."
ki kad n salondan ç kt lar.

Ted Latimer, Bay Treves'e nazik nazik, "Ben de sizinle birlikte gelece im," dedi. "Araba
vapuruna gidece im. Sizin otel yolumun üstünde."
"Te ekkür ederim, Bay Latimer. Yol arkada
z beni memnun edecek." Ya avukat acelesi
oldu unu söylemesine ra men içkisini a r a r içti ve Thomas Royde'a Maiakka'yla ilgili
sorular sordu.
Ted Latimer s nt yla k
ldan yordu. Sab rs zlan yor, bir an önce gitmeyi istiyordu.
Birdenbire, "Az kals n unutacakt m!" diye ba rd . "Kay'e istedi i plaklar getirmi tim. Holde
onlar. Plaklar alay m. Kay'e yar n bunu söyler misiniz, Royde?"
Thomas ba
sallad . "Olur." Ted h zla salondan ç kt .
Bay Treves m ldand . "Huzursuz bir genç o." Thomas hafifçe bir eyler m ldand .
Ya avukat ekledi. "Bayan Strange'in arkada ym san m."
Thomas, "Kay Strange'in arkada ," dedi.
Bay Treves güldü. "Evet, ben de onu kastettim. Bay Lati-mer'in ilk Bayan Strange'in arkada
olmas imkâns z."
Thomas kelimelere basa basa, "Tabii imkâns z," diye cevap verdi. Avukat n kendisine kurnazca
bakt
fark ederek hafifçe k zard . " unu demek istiyorum..."
"Ne demek istedi inizi biliyorum, Bay Royde. Siz Bayan Audrey Strange'in arkada
z de il
mi?"
Thomas piposunu doldurmaya ba lad . "Evet... öyle say r. Audrey'le birlikte büyüdük."
"Bir evde iki Bayan Strange olmas biraz garip."
"Ah, evet. Öyle."
lk Bayan Strange için zor bir durum bu."
Thomas k pk rm kesildi. "Çok zor bir durum."
Bay Treves öne do ru e ilerek birdenbire sordu. "O halde Bayan Audrey buraya neden geldi,
Bay Royde?"
ey herhalde..." Thomas' n ne söyledi i pek anla lm yordu. "Herhalde... reddetmek
istemedi..."
"Kimi?"
Thomas s nt s nt k rdand . " ey... Anlad m kadar yla Audrey her eylülde buraya
geliyormu ..."
"Ve Lady Tressilian, Nevile'le yeni kar
da ayn zamanda buraya ça rm öyle mi?" Ya
adam n sesinde nazik bir inanmazl k vard .
"Bunu Nevile istemi san m."
"Yani o bu bulu may istiyormu , öyle mi?"
Thomas bak lar
ya adamdan kaç rd . "Herhalde."
Bay Treves, "Acayip," dedi.
Daha uzun konu mak zorunda kalan Thomas, "Bence pek budalaca bir ey bu," diye
homurdand .
Bay Treves, sordu. "Bu ba ka birinin fikri olmas n?"
Beriki ona hayretle baka kald . "Kimin olabilir ki?"
Bay Treves içini çekti. "Dünyada iyi dostlar çoktur. Onlar ba kalar n ya ant lar
kendilerince
planlamaya kalk rlar..." Birdenbire sustu. Çünkü Nevile terasta ilerleyerek içeriye girmi ti.
Ayn anda Ted Latimer de salonun kap nda belirdi. Nevile, "Ne o, Ted?" Dedi. "Elindekiler
nedir?" "Plak. Bunlar Kay istemi ti..." "A, öyle mi? Bana bundan hiç söz etmedi." Bir an odada
bir sessizlik oldu. Sonra Nevile masaya yakla arak, bir barda a viskiyle soda doldurdu.
Yüzünde hem üzgün, hem de mutsuz bir ifade vard . Derin derin soluk al yordu.
Thomas' n, Nevile içeri girdi i için, art k ev sahipli i görevim sona erdi, diye dü ündü ü
anla yordu. " yi geceler," demeden kap ya gitti. Her zamankinden daha h zl yürüyordu.
Sanki kaçmaya çal yormu gibi kap dan ç kt .
Bay Treves kadehini masaya b rakarak nazik nazik, "Güzel bir gece geçirdim," dedi. "Bu ey...
benim için çok ö retici oldu." "Ö retici mi?" Nevile ka lar
hafifçe kald rd . Ted güldü.
"Malakka konusunda bilgi ald . S
a zl Tho-mas' konu turmak zor bir i ."
Nevile, "Royde pek garip bir adam," diye m ldand . "O her zaman böyledir. O korkunç
piposunu tüttürür. Söylenilenleri dinler ve arada s rada da, 'Ah,' der. Veya, 'H m...' Ak ll ca bir
tav r tak nmay da unutmaz."
Bay Treves, "Konu muyor ve bol bol dü ünüyor belki de," dedi. "Neyse... Art k gerçekten
gitmem gerekiyor."

Nevile ya avukatla Ted'i hole kadar geçirdi. "Yak nda yine gelip Lady Tressilian' görmelisiniz,
Bay Treves. Onu çok ne elendirdiniz. Lady Tressilian' n art k d dünyayla pek ili kisi kalmad .
Ne ahane bir insan o de il mi?"
"Gerçekten öyle. Konu mas da çok ilginç." Ya avukatla Ted Latimer kö kten ç kt lar. Asl nda
Balmoral Oteli yüz metre kadar ötedeydi. Yolun dönemecinde bir dev gibi yükseliyordu. Ted
Latimer'in araba vapuruna binece i iskele ise iki üç yüz metre uzaktayd . Nehir burada iyice
daral yordu.
Bay Treves Balmoral Oteli'nin kap nda durarak elini genç adama uzatt . " yi geceler, Bay
Latimer. Burada daha uzun bir süre kalacak m
z?"
Ted gülerken beyaz di leri ldad . "Bu duruma ba , Bay Treves. Henüz s lacak zaman
bulamad m."
"Herhalde... Siz de imdiki gençler gibi en çok can s nt ndan korkuyorsunuz san m. Ama
emin olun, bundan daha feci eyler de var."
"Ne gibi?" Ted'in sesi yumu ak ve tatl yd . Fakat bu seste kolayca tan mlanmayacak ba ka bir
ey daha vard .
"Ah, bunu hayal gücünüze b rak yorum. Bay Latimer. Size ö üt vermek küstahl nda
bulunacak de ilim. Yaln z biz ihtiyarlar tecrübelerin bize baz eyler ö retti ine inan z."
Ay bulutlar n aras nda kaybolmu , etraf karanl kla
. Gölgelerin aras ndan ç kan biri onlara
do ru geldi.
Thomas Royde'du bu.
Piposunu di lerinin aras na s
rm olan adam, "Biraz yürüyü yapmak istedim," diye
aç klad . "Vapur iskelesine kadar indim. Oteliniz bu mu, Bay Treves? Galiba kap da kald z."
"Ah, sanm yorum..." Ya avukat büyük pirinç tokma çevirdi. Kap aç ld .
Thomas, "Sizi sa salim asansöre bindirelim," dedi.
Üç adam hole girdiler. çerde bir tek lamba yan yordu. Hol gölgeler içindeydi.
Bay Treves birdenbire öfkeyle ba rd .
Asansörün önüne bir levha as lm .
Bunda, "ASANSÖR BOZUK," diye yaz yd .
Bay Treves, "Ne k lacak ey," dedi. "Bütün o merdivenleri t rmanmak zorunda kalaca m."
Thomas, "Yaz k..." diye ba
sallad . "Otelin servis asansörü yok mu? Bavullar filan ta mak
için?"
"Korkar m yok. Her ey için bu asansörü kullan yorlar. Neyse... A r a r ç kar m ben de. yi
geceler." Geni merdiveni yava yava t rmanmaya ba lad .
Thomas'la Ted Latimer karanl k soka a ç kt lar. Bir an orada s nt s nt durdular.
Sonra Thomas birdenbire, " yi geceler," dedi.
yi geceler. Yar n görü ürüz."
"Evet."
Ted Latimer yoku tan h zla iskeleye do ru indi. Thomas bir an onun pe inden bakt . Sonra da
r a r Mart Burnu'na do ru ç kmaya ba lad .
Ay, bulutlar n arkas ndan belirerek sular gümü rengine boyad .
Mary Aidin, " nsan yaz geldi ini san yor," diye m ldand .
Audrey'le Do u Koyu Oteli'nin hemen a
ndaki kumsalda oturuyorlard . Beyaz bir mayo
giymi olan Audrey fildi inden oyulmu zarif bir bibloya benziyordu. Mary denize girmemi ti.
Kay biraz ilerde yüzükoyun yatm . Bronzla
kollar yla s rt
güne ok uyordu.
Sonra, "Of..." diyerek do ruldu. "Su çok so uk bugün."
Mary, "E," diye cevap verdi. "Eylüldeyiz..."
Kay ho nutsuzca, " ngiltere her zaman so uk," dedi. "Ah, u anda Fransa'n n güneyinde
olmay çok isterdim. Oras gerçekten s cakt r."
Genç kad n di er taraf nda yatan Ted Latimer m ldand . "Buna güne denilmez..."
Mary sordu. "Siz denize girmeyecek misiniz, Bay Latimer?"
Kay güldü. "Ted, denize hiç girmez. Kertenkele gibi güne te yatar." Aya
uzatarak genç
adam dürttü.
Latimer aya a f rlad . "Kay gel biraz yürüyelim. Ü üdüm."
Kay'le yan yana uzakla lar...
Mary onlar n arkas ndan bak yordu. "Bir kertenkele gibi... Ho bir benzetme de il bu."
Audrey sordu. "Sen Latimer'in bir jigolo oldu unu mu dü ünüyorsun? Bir salon kertenkelesi?"

Mary ka lar
çatt . "Pek de de il... Kertenkele uysal bir yarat kt r. Ted Latimer hiç de uysala
benzemiyor."
Audrey dü ünceli bir tav rla, "Do ru," dedi. "Ben de ayn fikirdeyim."
Mary hâlâ uzakla an çifti seyrediyordu. "Birbirlerine ne kadar yak yorlar. Kay'le Ted
birbirlerine çok uygunlar. Öyle de il mi?"
"Herhalde..."
Mary sözlerini sürdürdü. "Ayn eylerden ho lan yorlar. Fikirleri ayn . Ayn dilden konu uyorlar.
Ke ke..." Birdenbire duraklad .
"Ke ke ne?" Audrey'in sesi sertle mi ti.
Mary a r a r, "Ke ke Nevile, Kay'le kar la masayd , diyecektim," diye cevap verdi.
Audrey so uk bir tav rla do rulup oturdu. Yüz hatlar donmu gibiydi.
Mary tela la ba rd . "Affedersin, Audrey. Bunu söylememem gerekirdi."
"Bu konuyu kapatsak..."
"Tabii, tabii. Kapatal m... Ne aptal m. Galiba... senin her eyi unutaca
umuyordum."
Audrey a r a r Mary'e do ru döndü. "Unutulacak bir ey yok." Yüzü sakin ama ifadesizdi.
"Emin ol... Hiçbir ey duymuyorum... Kay'le Nevile'in daima mutlu olmalar
da diliyorum.
Bütün kalbimle."
"Çok iyisin, Audrey."
"Bunun iyilikle bir ilgisi yok. Söylediklerim do ru. Ama ben geçmi i dü ünmenin gereksiz ve
yarars z oldu una da inan yorum. 'Ne yaz k ki öyle oldu, böyle oldu,' diye dü ünmek yersiz.
Her ey sona erdi art k. Olanlar n üzerinde durmak neye yarar? imdiyi dü ünmeli ve
ya amaya devam etmeliyim."
Mary, "Kay'le Ted ilgimi çekiyorlar," dedi. "Bunun nedeni onlar n imdiye kadar gördü üm
kimselerden çok farkl olmalar san m."
"Evet. Öyle."
"Sen bile ya ad n. Ba ndan türlü ey geçti." Mary'nin sesi birdenbire ac la
. "Ben hiçbir
zaman böyle eylerle kar la mayaca m. Senin mutsuz oldu unu, çok mutsuz oldu unu
biliyorum. Fakat herhalde bu hiçbir ey olmamas ndan daha iyidir. Bombo bir ya amdan!"
Audrey'in iri gözlerinde hafif bir hayret vard . "Böyle dü ündü ün hiç akl ma gelmemi ti."
"Öyle mi?" Mary özür diler gibi güldü. "Ah, benimki anl k bir ho nutsuzluk ekerim. Asl nda
ciddi de ildim."
Audrey a r a r, "Herhalde seninki ne eli bir ya am de il," dedi. "Burada Camilla'yla
oturuyorsun. O dünyan n en eker kad
r ama olsun. Ona kitap okuyor, evi yönetiyorsun.
Hiçbir yere gitmiyorsun."
Mary, "Güzel bir evde oturuyorum," diye cevap verdi. "Karn m da tok. Binlerce kad n bunu bile
bulam yor. Asl nda gerçekten memnunum Audrey. Sonra..." usulca gülümsedi. "Kendi kendimi
lendirmesini de biliyorum."
Audrey de güldü. "Gizli birtak m kusurlar n m var?"
Mary m ldand . "Planlar yap yorum... nsanlar inceliyor, onlarla ilgili deneyler yap yorum..."
"Mary! Seni hiç tan mam m. Sen bir sadistsin san m."
"Yok can m. Benimki zarars z e lenceler. Çocuksu eyler."
Audrey ürperdi.
Mary, "Ü üyorsun," diye ba rd .
"Evet. Gidip giyineyim. Neticede eylül ay nday z."
Mary Aidin yaln z kal nca kumlar n üstüne uzanarak, gözlerini kapatt .
sa bir süre sonra Ted Latimer h zla gelerek kendisini kad n yan na att .
Mary, "Kay'i ne yapt z?" diye sordu.
Ted k saca, "Yasal sahibi onu ald götürdü," dedi.
Genç adam n sesinin tonu Mary'nin do rulup oturmas na neden oldu. I l l alt n kumlar n
üzerinde ileriye do ru bakt . Kay'le Nevile suyun kenar nda yürüyorlard . Kad n sonra yan ndaki
gence bir göz att .
O Kay'e a km , diye dü ündü. Gerçekten a km . Sonra Nevile ortaya ç km ve Kay'i onun
elinden alm ... Sonra dostça bir tav rla, "Burada e lendi inizi umar m," dedi.
"Evet... Ba ka yerde de bu kadar e lenebilirdim san m."
Mary, "Buna üzüldüm," diye cevap verdi.
"Asl nda buna ald rd
z bile yok! Ben bir yabanc m. Yabanc lar n hisleri ve dü ünceleri de
önemli de il tabii!"

Kad n ba
çevirerek kalbi ac hislerle dolu olan yak kl genç adam süzdü.
Ted Latimer buna meydan okuyan bir bak la kar k verdi.
Mary yeni bir ey ke fetmi gibi, "Anl yorum," dedi. "Bizden ho lanm yorsunuz."
Genç adam hafifçe bir kahkaha att . "Ho lanaca
m san yordunuz?"
Mary dü ünceli dü ünceli, "Gerçekten de öyle san yordum galiba," diye m ldand . "Tabii insan
çok eyi hakk san yor. Asl nda daha alçakgönüllü olmam z gerekiyor. Evet, bizden
ho lanmayaca
z hiç akl ma gelmemi ti. Sizi Kay'in arkada olarak rahat ettirmeye çal k."
"Evet... Kay'in arkada olarak!" Latimer'in sesi kin doluydu.
Mary kar
ndakini etkileyen bir içtenlikle konu tu. "Bizden neden ho lanmad
anlatman isterdim. Gerçekten isterdim. Size ne yapt k? Ne kusurumuz var?"
Ted Latimer yak bir kinle, "Kendinizi çok be eniyorsunuz," diye aç klad .
Mary k zmam . "Kendimizi mi be eniyoruz?... Evet... Size öyle gözükebilece imizi
anl yorum."
"Öylesiniz asl nda. Hayat n bütün güzel eylerinin hakk z oldu unu dü ünüyorsunuz. Rastgele
kimselerin giremedi i küçük dünyan zda mutlusunuz ve kendinizi üstün say yorsunuz. Benim
gibilere de d arda dola an hayvanlar gözüyle bak yorsunuz."
Mary, "Çok üzgünüm," dedi.
"Bu do ru de il mi?"
"Hay r, pek de de il. Belki aptal z. Hayal gücümüz de pek yok. Ama kötü niyetli de iliz. Ben
kendim, tutucu say labilirim. Belki görünü te kendimi be endi imi de sanabilirsiniz. Fakat
asl nda içim insanca duygularla dolu. u anda da mutsuz oldu unuz için üzülüyorum. Bu
bak mdan bir eyler yapabilmeyi isterdim."
ey... e er öyleyse... çok iyisiniz."
Bir sessizlik oldu.
Sonra Mary usulca, "Siz daima Kay'e â kt z de il mi?" diye sordu.
"Evet. Çok."
"Ya Kay?"
"Nevile ortaya ç ncaya kadar onun da beni sevdi ini san yordum."
Yine k sa bir sessizlik oldu.
Mary, "Buradan gitmeniz daha do ru olmaz m ?" dedi.
"Neden gideyim?"
"Çünkü mutsuzlu unuz gitgide artacak."
Latimer kad na bakarak güldü. " yi bir insans z siz. Yaln z küçük dünyan n d nda dola an
hayvanlar pek tan yorsunuz. Pek yak nda çok ey olabilir."
Mary çabucak sordu. "Nas l eyler?"
Genç adam gülümsedi. "Bekleyin. Görürsünüz."
Audrey giyindikten sonra tam Mart Burnu'nun kar
ndaki kayal klarda oturan Thomas
Royde'un yan na gitti. Adam, sakin sakin piposunu içiyordu yine.
Audrey, Thomas' n yan na oturdu. "Kö k ne kadar yak n gözüküyor."
Thomas kö ke bir göz att . "Evet. Oraya kadar yüzerek gidebiliriz."
"Ak nt ba lad . Onun için bunu yapamazs n. Camilla'n n bir hizmetçisi vard bir ara. K z
yüzmeye merakl yd . Uygun zamanlarda kar dan kar ya geçerdi. Ama bunu ancak sular ya
alçal-d
ya da kabard
zaman yapabilirdi. Fakat ak nt ba lad m insan denize do ru
sürükler. Bir keresinde sözünü etti im k z da az kals n bo uluyordu. Neyse ki tela lanmad .
Do u Burnu'nda bitkin halde k ya ç kmay ba ard ."
"Buras n tehlikeli oldu unu aç klayan bir levha koymalar gerekir."
"Tehlikeli olan bu taraf de il. Ak nt kar da. Orada kayalar n alt ndaki k m çok derin. Geçen
l biri intihar etmek için kendisini ç plak tepeden a
att . Ama uçurumdan ç km olan bir
aca tak ld sonra. K koruma görevlileri onu kurtard lar."
Thomas, "Zavall ," dedi. "Adam n onlara te ekkür etmedi inden eminim. Tam ölmeye
haz rland n bir s rada seni kurtarmalar feci bir ey olmal . Adam kendisini pek gülünç
hissetmi tir."
Audrey dalg n dalg n, "Belki imdi ölmedi ine seviniyor," diye m ldand . Sonra da o adam n
nerede oldu unu, ne yapt
dü ündü.
Thomas piposunu tüttürmeye devam etti. Ba
hafifçe çevirdi i zaman Audrey'i görebiliyordu.
Genç kad n yüzünde ciddi bir ifadeyle sular n ötesine bak yordu. Uzun kahverengi kirpiklerinin
gölgesi yanaklar na dü üyordu. Kulaklar ufac kt .

Thomas bir eyi hat rlad . "Ah, sahi... Küpen bende. Dün gece kaybetti in küpe."
Audrey elini uzatt . "Aman buna çok sevindim. Küpeyi nerede buldun? Terasta m ?"
"Hay r, merdivenin yak ndayd bu. Herhalde yeme e inerken dü ürdün küpeni. Yemekte
küpenin kula nda olmad
fark etmi tim."
"Bunu bulmana sevindim." Audrey küpeyi ald .
Thomas onun küçücük kulaklar na göre fazla iri ve ilkel bir ey bu, diye dü ündü. Bugün takt
küpeler de öyle. Sonra, "Denize girerken bile küpelerini ç karm yorsun," dedi. "Onlar
kaybetmekten korkmuyor musun?"
"Ah, ucuz eyler bunlar. Bunun yüzünden kupesiz gezmekten ho lanm yorum." Genç kad n sol
kula na dokunuyordu.
Thomas hat rlad . "Ah, evet. Köpek kula
rm . Çocuktun o zaman."
Audrey ba
sallad .
Thomas, "K m," dedi. "Yara izi belli bile olmuyor. Buna neden bu kadar önem veriyorsun?"
Genç kad n büyük bir içtenlikle, "Ben kusura dayanamam," diye cevap verdi.
Bu do ruydu. Audrey her eyin kusursuz olmas isterdi daima. Thomas birdenbire, "Sen
Kay'den çok güzelsin," dedi.
Genç kad n çabucak ona do ru döndü. "Ah, hay r Thomas. Kay... Kay gerçekten ahane."
"D görünü ü öyle. Ama içi?"
Audrey hafif bir alayla, "Ruhumun güzelli inden mi söz ediyorsun?" diye sordu.
Thomas piposunu kayaya vurarak külleri bo altt . "Hay r... Ben galiba senin kemik yap ndan
söz ediyorum."
Audrey bir kahkaha att .
Adam piposuna yeniden tütün doldurdu. Bir süre sessizce oturdular. Thomas usulca genç
kad
süzüyordu.
Sonra yava ça "Ne var, Audrey?" dedi.
"Ne mi var?"
"Bir derdin oldu u belli..."
"Hay r, hay r. Hiçbir derdim yok."
"Hay r, var. Bunu bana anlatmaz m n?"
"Anlat lacak bir ey yok ki."
"Belki benimki aptall k... Yaln z dü ündüklerimi söylemem gerekiyor." Thomas bir an durdu.
"Audrey... unutamaz m n? Geçmi i geride b rakamaz m n?"
Audrey küçük elleriyle kayay s ca kavrad . "Anlam yorsun... Anlayamazs n..."
"Anl yorum, Audrey'ci im. Ben her eyi biliyorum."
Genç kad n adama döndü. Ufak yüzünde ku ku vard .
Thomas ekledi. "Neler çekti ini biliyorum. Bütün bunlar n senin için ne anlama geldi ini de."
Audrey bembeyaz kesildi. "Anl yorum... Bunu kimsenin bilmedi ini san yordum."
"Ben biliyorum i te. Bundan söz edecek de ilim. Fakat sana sadece unu anlatmaya
çal yorum. Her ey sona erdi art k."
Audrey alçak sesle, "Baz eyler sona ermez..." dedi.
"Buraya bak, Audrey. Baz eyleri hat rlaman n, kurman n hiçbir yarar olmaz. Cehennem azab
çekti ini kabul ediyorum. Ama bir eyi durmadan dü ünmek de kötüdür. Geçmi e de il,
gelece e bak. Daha gençsin. Daha önünde uzun bir hayat var. Yar
dü ün, dünü de il."
Audrey iri gözleriyle adama bakt . Yüzünden ne dü ündü ünü anlamak kabil de ildi. "Ya bunu
yapam yorsan?"
"Yapman gerekir."
Genç kad n usulca, "Senin anlamad
san yordum..." dedi. "Galiba... ben baz konularda
normal say lmam."
Adam sert sert onun sözünü kesti. "Saçmalama! Sen..."
"Evet? Ben?"
"Genç k zl
dü ünüyordum. Nevile'le evlenmeden önceki halini. Onunla neden evlendin?"
Audrey gülümsedi. "Ona â k oldu um için..."
"Evet, evet, bunu biliyorum. Ama ona neden â k oldun? Ne-vile'in nesi seni çekti?"
Genç kad n olaya art k ölmü olan genç bir k n gözüyle bakmaya çal yordu sanki. Gözlerini
sm . "Kesin bir ki ili i oldu u için san m. Benimle taban tabana z tt o. Ben kendimi bir
gölge, bir hayal gibi görürdüm. Gerçek olmayan bir ey gibi. Nevile gerçekten vard . Çok

mutluydu ve kendine güveniyordu. Ben öyle de ildim." Gülümseyerek ekledi. "Çok da
yak kl yd ."
Thomas ac ac , "Evet," diye homurdand . " deal ngiliz erke i tipi. Sporcu, alçak gönüllü,
yak kl , centilmen... O arada da her istedi ini elde eden bir adam."
Audrey do rularak ona hayretle bakt . "Ondan nefret ediyorsun... Ondan çok nefret ediyorsun.
Öyle de il mi?"
Thomas bak lar
genç kad ndan kaç rd . "Nevile'den nefret etseydim... bu pek
lacak bir
ey mi say rd ? Bende olmayan her ey var onda. Spor yap yor, yüzüyor, dans ediyor. Tatl
tatl konu uyor. Bense kalabal kta dilini yutan, sakat kollu, kaba saba bir adam m. O zeki ve
ba ar . Bense iç s
bir yarat m. Ve Nevile ya ant m boyunca sevdi im tek k zla da
evlendi."
Audrey hafifçe bir ey söyledi.
Thomas öfkeyle ba rd . "Bunu biliyordun de il mi? Sen on be ya ndayken sana â k
oldu umun fark ndayd n. Hâlâ da â k oldu umu..."
Audrey onu susturdu. "Sus. imdi olmaz."
"Ne demek imdi olmaz?"
Genç kad n aya a kalkt . Sakin ve dü ünceli bir sesle, "Çünkü... ben... art k çok de tim."
"Nas l de tin?" Thomas aya a f rlayarak kad n kar
na dikildi.
Audrey çabucak, adeta nefes nefese, "E er bunu bilmiyorsan," dedi. "Sana anlatamam... Ben
de her zaman emin de ilim. Sadece..." Birdenbire dönerek otele do ru yürümeye ba lad .
Kayalar n yan ndan sapar sapmaz Nevile'le kar la . Genç adam yüzü koyun uzanm ,
kayalar n aras ndaki bir su birikintisine bak yordu. Ba
kald rarak gülümsedi.
"Merhaba, Audrey."
"Merhaba, Nevile."
"Bir yengeci seyrediyordum. Küçücük çevik bir yarat k o. Bak urada."
Audrey yere diz çökerek Nevile'in i aret etti i tarafa bakt .
"Görüyor musun?"
"Evet."
"Bir sigara içer misin?"
Audrey, Nevile'in uzatt
tabakadan bir sigara ald . Genç adam bunu yakt . Kad n onun yüzüne
bakm yordu.
Nevile sinirli sinirli, " ey, Audrey," dedi.
"Evet."
"Her ey düzeldi de il mi? Yani aram zda demek istiyorum."
"Evet, evet, tabii."
"Yani... dostuz art k?"
"Ah, evet... evet, tabii."
"Dost olmam o kadar istiyorum ki." Nevile endi eyle Aud-rey'e bak yordu.
Genç kad n gülümsemeye çal .
Nevile, "Hava pek güzel de il mi?" diye m ldand . "Biz de güzel bir gün geçirdik..."
"Ah, evet... evet."
"Eylülde olmam za ra men hava baya s cak."
Bir an sessizlik oldu.
"Audrey..."
Genç kad n aya a kalkt . "Kar n seni ça
yor."
"Kim? Ha, Kay mi?"
"Kar n, dedim."
Nevile aya a kalkarak gözlerini Audrey'e dikti. "Benim kar m sensin, Audrey," diye f ldad .
Genç kad n ba
çevirdi.
Nevile, kumlar n üzerinde Kay'e do ru ko maya ba lad .
Kö ke döndükleri zaman Hurstall hole ç karak hemen Mary'nin yan na gitti. "Lady Tressilian' n
yan na gider misiniz, efendim? Kendisi çok üzgün. Hemen sizi görmek istiyor."
Mary tela la merdivenden ç kt . Lady Tressilian' n rengi uçmu tu. Ya kad n çok sars lm
oldu u anla yordu.
"Mary'ci im, iyi ki geldin. Çok üzgünüm. Zavall Bay Treves ölmü ."
"Ölmü mü?"

"Evet. Ne feci de il mi? Birdenbire olmu bu. Zavall dün gece soyunmam bile. Otele döner
dönmez kalp krizi geçirmi san m."
"Ah, çok üzüldüm."
"Tabii onun sa
n bozuk oldu unu biliyordum. Kalbi bozuktu. O buradayken kendisini
sarsacak, kalbini yoracak bir ey olmad de il mi? Yemeklerin a r olmad
da umar m."
"Hay r, de ildi. Onu sarsacak bir ey oldu unu da sanm yorum. Bay Treves'in ne esi
yerindeydi."
"Gerçekten çok üzüldüm. Mary, Balmoral Oteli'ne giderek, oran n sahibi Bayan Rogers'le
konu ur musun? Kad na yapabilece imiz bir ey olup olmad
sor. Sonra cenaze töreni
sorunu var..."
Mary kesin bir tav rla, "Camilla'c m," dedi. "Endi elenme. Bu olay seni çok sarsm ."
"Gerçekten öyle."
"Ben hemen Balmoral Oteli'ne giderim. Dönü te de sana bilgi veririm."
"Te ekkür ederim, hayat m. Hem anlay , hem becerikli bir insans n."
"Sen imdi dinlenmeye çal lütfen. Böyle bir ok senin için iyi bir ey de il."
Mary Aidin a
ya indi. Salona girer girmez de ba rd , " htiyar Bay Treves ölmü ! Dün gece
otele döndükten sonra ölmü ."
Nevile, "Zavall ihtiyarc k," diye hayk rd . "Neden ölmü ?"
"Kalpten san m. Otele döner dönmez olan olmu ."
Thomas dü ünceli bir tav rla m ldand . "Acaba merdivenlerin yüzünden mi oldu bu?"
"Merdivenlerin yüzünden mi?" Mary adama merakla bakt .
"Evet. Latimer'le biz onu otele b rakt
z zaman Bay Treves, a r a r merdivenlerden
kmaya ba lad . Ona acele etmemesini de söyledik."
Mary, "Ah," dedi. "Onunki de delilik. Neden asansöre binmedi?"
"Asansör bozulmu ."
"Ah, anl yorum. Ne aksilik. Zavall ihtiyarc k." Mary bir an durdu sonra da ekledi. " imdi otele
gidece im. Camilla yapabilece imiz bir ey olup olmad
anlamak istiyor."
Thomas, "Ben de seninle geleyim," dedi.
sa bir süre sonra Mary'le Thomas, otelin sahibi Bayan Rogers ve Dr. Lazenby'le
konu uyorlard .
Doktor, "Bay Treves dün ak am sizde yemekteydi de il mi?" diye sordu. "Hali nas ld ?"
"Çok ne eliydi?"
Dr. Lazenby ba
sallad . "Anl yorum. Kalp hastal klar n en kötü taraf da budur. Ölüm
birdenbire gelir. Bay Treves'in yu-kardaki ilaçlar na bakt m. Onlardan sa
n çok bozuk
oldu u anla yor."
Bayan Rogers, "Ama o kendisine çok itina ediyordu," dedi. "Biz de ona elimizden geldi i kadar
bakmaya çal yorduk."
Doktor ba
sallad . "Bundan eminim, Bayan Rogers. Fakat belki de Bay Treves gece
kendisini biraz yordu."
Mary, "Herhalde merdivenden ç kmak neden oldu buna," diye m ldand .
"Evet, merdivenden ç kmak krize yol açabilirdi. Hele üçüncü kata kadar ç km sa... Ama Bay
Treves herhalde böyle bir eye kalk mazd ."
Bayan Rogers, "Tabii," diye ba rd . "O her zaman asansöre binerdi daima. Bu bak mdan çok
dikkatliydi."
Mary, "Fakat," dedi. "Dün gece asansör bozuk oldu u için..."
Otelci kad n ona hayretle bakt . "Ama asansör dün gece bozuk de ildi ki, Miss Aidin."
Thomas öksürdü. "Affedersiniz... Dün gece ben Bay Tre-ves'le buraya geldim. Asansörün
kap na bunun bozuk oldu unu belirten bir levha as lm ."
Bayan Rogers
alad . " te bu çok garip. Asansörün bozuk olmad ndan eminim. On sekiz
ayd r gayet güzel çal yor."
Doktor, "Belki asansörcü nöbetten ç karken o levhay ast ," dedi.
"Bizimki otomatik asansör, doktor. Asansörcüye gerek yok."
"Ah, do ru ya. Unuttum."
Mary'le Thomas a r a r Mart Burnu'na dönerlerken çok dü ünceliydiler.
Kad n, "O hevhay gördü ünden emin misin?" dedi.
"Onu hem Latimer gördü, hem de ben."
Mary ba rd . "Ne acayip bir olay!"

Eylülün on ikisi olmu tu...
Mary, "Neyse," diye m ldand . " ki gün kald art k." Sonra k -zararak duda
rd .
Thomas dü ünceli bak larla kad
süzdü. "Demek duygular n böyle?"
Mary, "Nem var bimiyorum," dedi. "Hayat m boyunca hiçbir zaman bir misafirli in sona
ermesini böyle endi eyle beklemedim. Oysa Nevile'in buraya gelmesi her zaman pek ho uma
giderdi. Audrey'in gelmesi de öyle."
Thomas ba
sallad .
Mary sözlerini sürdürdü. "Ama bu sefer bana dinamitlerin üzerinde oturuyormu um gibi
geliyor. Bunlar her an patlayabilirler. te o yüzden, 'Sadece iki gün kald ,' diye dü ündüm.
Audrey, çar amba günü gidecek. Kay'le Nevile de per embeye."
Thomas, "Ben de cuma günü gidece im," diye hat rlatt .
"Ah, senin gidi ini bekledi im yok. Sen bana güç verdin. Bilmiyorum sen olmasayd n ne
yapard m?"
"Tampon görevi mi yapt m?"
"Tamponluktan daha fazla yarar n oldu. Çok anlay
ve... sakinsin."
Bu sözler Thomas' n ho una gitmi ti. Fakat adam biraz da utanm .
Mary dü ünceli bir tav rla m ldand . "Sinirlerimizin neden o kadar gerildi ini de
anlayam yorum. Neticede bir... kavga filan ç ksayd , bu sadece hepimizi s kard . Ama i te o
kadar."
"Fakat senin endi en bu yüzden de ildi."
"Do ru. Ben gerçekten çok endi eliydim. Hizmetçiler de havadaki gerginli i seziyorlar. Ahç n
yama bu sabah hüngür hüngür a lamaya ba layarak buradan ayr laca
söyledi. Üstelik
ortada bir neden de yoktu. Ahç n sinirleri iyice gerildi. Hurstall tela . Daima bir... inek kadar
sakin olan Barrett'in bile sinirleri bozuldu. Bütün bunlar n nedeni Nevile'in o gülünç fikri. Eski
ve yeni kar lar n dost olmalar
sa lamak ve böylece vicdan azab ndan kurtulmak iste i."
Thomas m ldand . "Korkar m iste i olmad ..."
"Evet... Kay... neredeyse kendisini kaybedecek. Asl nda ona hak vermiyor da de ilim,
Thomas." Mary bir an durdu. "Dün gece Audrey merdivenden ç karken Nevile onun arkas ndan
nas l bakt , bunu fark ettin mi? Nevile hâlâ Audrey'e â k, Thomas. Onunki ac bir hatayd ."
Thomas, sert bir sesle, "Her eyi önceden dü ünseydi," dedi.
"Biliyorum. nsan öyle diyor ama bu durumu de tirmiyor. Ac bir olay bu. Nevile'e ac yorum."
Thomas, "Nevile gibiler..." diye ba lad , sonra da duraklad .
"Evet?"
"Nevile gibiler istedikleri her eyi elde edebileceklerini, olaylar n keyiflerine göre geli ece ini
dü ünürler. Nevile'in Audrey olay na kadar hayat boyunca herhangi bir engelle kar la
sanm yorum. Ancak art k istedi i olmayacak. Audrey'i elde edemeyecek. Ona eri emeyecek.
Art k bu konuda etraf velveleye vermesinin bir yarar da yok. Her eyi oldu u gibi kabul etmek
zorunda."
"Hakl n san m. Fakat çok ha insin. Audrey Nevile'le evlendi i zaman ona çok â kt .
Birbirleriyle çok da iyi geçinirlerdi."
"Ama Audrey, Nevile'i art k sevmiyor."
Mary usulca, "Acaba?" diye m ldand .
Thomas sözlerini sürdürdü. "Sana bir ey daha söyliyeyim. Nevile, Kay'e dikkat etse iyi olur. O
tehlikeli bir kad n. Gerçekten tehlikeli. Öfkelendi i takdirde gözü hiçbir eyi görmeyecek."
"Tanr m..." Mary içini çekti. "Neyse... ki gün kald ... Bu sinir bozuklu unun bir nedeni de
hava... S cakl k anormal."
O s rada Nevile evden ç karak onlar n yan na gelmi ti. Gökyüzüne bir göz atarak, "Havay m
suçluyorsun?" diye sordu. "Gerçekten de inan lacak gibi de il. Bugün her zamankinden s cak.
Rüzgâr da yok. Nedense bu insan n sinirlerini etkiliyor. Fakat çok geçmeden ya mur
ya aca
san yorum."
Onlar n yan ndan a r a r uzakla an Thomas, evin kö esini dönerek gözden kayboldu.
Nevile, "Surats z Thomas gitti," dedi. "Benimle ahbapl k etmekten ho land
kimse
söyleyemez."
Mary, " yi bir insan o," diye cevap verdi.
"Ben seninle ayn fikirde de ilim. Thomas, pe in yarg lar olan, dar kafal bir adam."
"O daima Audrey'le evlenmeyi istemi ti san m. Sonra sen ortaya ç kt n ve k onun elinden
ald n."

"Thomas, Audrey'e evlenme teklif etmeye karar verinceye kadar aradan y llar geçerdi. Zavall
z o karar verinceye adar sab rla bekleyecek miydi?"
Mary inad na, "Belki art k her ey yoluna girer," dedi.
Nevile ona bakarak ka lar
kald rd . "Gerçek a k ödüllendirilecek, öyle mi? Audrey o so uk
adamla m evlenecek? Thomas ona hiç lay k de il. Hay r, Audrey kasvetli Thomas'la
evlenemez."
"Belli olmaz..."
Nevile birdenbire, "Tanr m," diye at ld . "Ne büyük bir aptall k
ettim ben!"
Mary eve girerken endi eliydi. Yine, "Neyse... ki gün kald ,"
diye tekrarlad .
Nevile huzursuzca bahçede dola maya ba lad .
Audrey bahçenin dibindeki alçak duvara oturmu sular seyrediyordu. Nevile'in kendisine
yakla
görünce hemen aya a kalkt .
"Ben de eve dönecektim. Çay zaman oldu san m." Nevile'e
bakmadan tela la, çabuk çabuk konu mu tu.
Nevile hiçbir ey söylemeden genç kad n yan nda yürümeye ba lad . Ama terasa eri tikleri
zaman, "Seninle konu abilir miyim, Audrey?" dedi.
Genç kad n hemen, "Konu maman daha do ru olur," diye cevap verdi.
"O halde ne söyleyece imi biliyorsun!"
Audrey sesini ç karmad .
"Audrey, ne dersin? Geriye dönemez miyiz? Olanlar unutamaz m z?"
"Kay'i de mi unutaca z?"
Nevile, "Kay makul davranacakt r," dedi.
"Ne demek makul?"
"Kay'e giderek gerçe i söyleyece im. Gerçekten sevdi im tek kad n sen oldu unu
aç klayaca m."
"Kay'le evlendi in zaman onu seviyordun."
"Kay'le yapt m evlilik dünyan n en büyük hatas yd ..." Nevile, duraklad . Kay salondan terasa
km .
Genç kad n onlara do ru geldi. Kay'in bak lar ndaki müthi öfke Nevile'in bile biraz irkilmesine
neden oldu. Genç kad n, "Bu dokunakl sahneye son verdi im-için özür dilerim," diye
homurdand . "Ama art k bunun zaman gelmi ti."
Audrey uzakla . "Sizi yaln z b rakay m..." Sesi ve yüzü ifadesizdi.
Kay, "Do ru ya," dedi. "Yapaca
yapt n nas l olsa. Öyle de il mi? Seninle daha sonra
hesapla aca m. imdi Nevile'e dersini vermek niyetindeyim."
"Buraya bak, Kay. Audrey'in hiçbir suçu yok. stiyorsan beni suçlayabilirsin..."
stiyorum!" Kay ate saçan gözlerle Nevile'e bakt . "Sen nas l bir erkeksin?"
Nevile, ac ac , " yi bir erkek de ilim," dedi.
"Kar
b rakt n. Benim pe imden ko tun. Kar n seni bo amas
sa lad n. Bir an bana
bay yordun, hemen sonra benden b kt n. imdi de o irin suratl , kalle yarat a dönmek
istiyorsun..."
"Kay! Sus!"
"E, ne bekliyordun?"
Nevile bembeyaz kesilmi ti. "Ben gerçekten kötü bir insan m. Bana istedi ini de söyleyebilirsin.
Ama art k hiçbir eyin yarar yok, Kay. Bu evlili i sürdüremeyece im. Ben... asl nda daima
Audrey'i sevdim san m. Sana olan a m sadece bir... bir ç lg nl kt . Ama, yavrum, biz bir
arada ya ayabilecek insanlar de iliz. Sonunda seni mutsuz edecektim zaten. Bana inan, Kay.
Çok geç kalmadan ayr lmam z daha iyi olur. Dostça ayr lmaya çal al m. Cömertçe davran,
Kay."
Kay inan lmayacak kadar sakin bir sesle, "Teklifin nedir?" dedi.
Nevile ona bakm yordu. Fakat çene kaslar inatla gerilmi ti. "Bo anabiliriz. Seni terk etti im
için bo anma davas açabilirsin."
"Hemen olmaz. Bir süre beklemen gerekiyor."
Nevile, "Beklerim," diye m ldand .
"Ve üç y l kadar sonra tatl Audrey'e yeniden evlenmenizi teklif edeceksin öyle mi?"
"E er beni kabul ederse..."

Kay kinle, "Tabii kabul eder!" diye homurdand . "Ya ben ne olaca m?"
"Sen ba ms zl na kavu ur ve sonra benden çok daha iyi bir adamla evlenirsin. Tabii senin
para s nt çekmemeni..."
"Rü vet ha?" Kay kendisini kaybederken sesi de iyice yükseldi. "Beni dinle, Nevile! Bana bunu
yapamazs n! Seni bo amaya-ca m. Seninle, sana â k oldu um için evlendim. Benden ne
zaman so umaya ba lad
biliyorum. Pe inden Estoril'e kadar geldi imi aç klad m zaman
oldu bu. Birle memize kaderin neden oldu una inanmay istiyordun. Bu i i benim planlad
renince gururun k ld . Ama ben yapt mdan utanm yorum.
Bana â k oldun. Benimle evlendin. Seni tekrar pençesine dü üren o sinsi yarat a dönmene
göz yumacak de ilim. O ba ndan beri bunu planl yordu ama istedi i olmayacak! Seni
öldürmeyi tercih ederim. kinizi de! Ben..."
Nevile bir ad m atarak Kay'in kolunu tuttu. "Sus art k. Allah a na. Burada böyle rezalet
karamazs n."
"Öyle mi? Bak görürsün..."
Hurstall terasa ç kt .Yüzü ifadesizdi. "Çay haz r."
Kay'le Nevile salonun caml kap lar na do ru yürüdüler.
Hurstall onlar n içeri girmeleri için yana çekildi.
Gökyüzü bulutlanmaya ba lam ...
Ya mur yediye çeyrek kala ya maya ba lad . Nevile yatak odas n perceresinden seyretti
bunu. Kay'le bir daha konu ma-m . Çaydan sonra kar koca birbirlerine hiç yakla mam lard .
Ak am yeme i de pek s nt geçti. Nevile dalg n dalg n dü ünüyordu. Kay haddinden fazla
makyaj yapm . Audrey donmu bir hayalete benziyordu. Mary de ik konular açmaya
çal . Thomas bu konuda kendisine yard mc olmad için de öfkelendi.
HurstalP n sinirleri gerilmi ti. Servis yaparken elleri titriyordu.
Yemek sona ererken Nevile haddinden fazla bir kay ts zl kla, "Yemekten sonra Do u Burnu'na
gidip Latimer'i bulaca m," dedi. "Onunla biraz bilardo oynar z belki."
Mary, "Anahtar al," diye cevap verdi. "Gecikebilirsin."
"Te ekkür ederim. Al m."
Kahvelerini içmek için salona geçtiler.
Sofrada esnemeye ba lam olan Kay, "Ben gidip yatay m," diye m ldand . "Ba m a yor."
Çabucak odadan ç kt . Nevile sessizce koltukta oturuyordu. Audrey'e de bakm yordu. Onda
üzgün bir çocuk hali vard . Mary istememesine ra men ona ac .
Nevile sonunda kendisini toplayarak, "Art k gideyim," dedi.
"Arabay m alacaks n?"
"Yok can m. Yürüyerek r ht ma inerim. Oradan da vapurla kar ya geçerim. Yürümek ho uma
gidecek."
"Ya mur ya yor ama..."
"Biliyorum. Ya murlu umu giyece im." Kap ya do ru gitti. " yi geceler."
Holde Hurstall, Nevile'e yakla . "Lady Tressilian' n yan na ç kar m
z, efendim? Sizi görmek
istiyor."
Nevile, saate bir göz att . On olmu tu. Omzunu silkerek yukar ç kt .
Lady Tressilian yatmaya haz rd . Odadaki bütün klar söndürülmü tü. Sadece ya kad n
ba ucundaki yan yordu. Nevi-le'i öyle bir süzdü. Korkutucu bir bak
bu. "Seninle konu mak
istiyorum, Nevile."
Genç adam istememesine ra men hafifçe güldü. "Peki, Müdür Bey."
Ama Lady Tressilian gülmedi. "Evimde yap lmas na izin vermeyece im baz eyler var, Nevile.
Kimsenin özel konu mas na kulak misafiri olmak istemem. Ama sen ve kar n tam perceremin
alt nda birbirinize avaz avaz ba rd z. O yüzden de ister istemez söylediklerinizi duydum.
Kay'i bo amak ve sonra da tekrar Audrey'le evlenmek niyetinde oldu un anla yor. Fakat
bunu yapamazs n Nevile. Bir daha bu konunun aç lmas
bile istemiyorum."
Nevile öfkelenmemek için kendisini tutuyordu. "O kavga için özür dilerim. Ama geri kalan
sadece beni ilgilendirir."
"Hay r. Sen Audrey'le beraber olabilmek için evimden yararland n. Veya Audrey öyle yapt ..."
"Öyle bir ey yapm de il. Audrey..."
Lady Tressilian elini kald rarak genç adam susturdu. "Her neyse... Planlad n eyi
yapamazs n, Nevile. Kay senin kar n. Onun baz haklar var. Onlar Kay'in elinden alamazs n.

Bu konuda tamam yla Kay'in taraf
tutuyorum. steyip dileyip onunla evlendin. Bundan sonra
da bu evlili i sürdüreceksin. Kay'e kar baz görevlerin var. Sana aç k aç k söylüyorum..."
Nevile yata a do ru bir ad m att . "Bunun seninle bir ili kisi yok!" Sesi yükselmi ti.
Lady Tressilian onun itirazlar na ald rmayarak sözlerini sürdürdü. "Bundan ba ka Audrey yar n
bu evden gidecek..."
"Bunu yapamazs n! Buna izin veremem..."
"Bana ba rma, Nevile!"
Koridorda bir kap kapand ...
Patlak gözlü bir kad n olan orta hizmetçisi Alice o sabah endi eyle ahç ya gitti. "Ah, Bayan
Spicer, ne yapaca
bilmiyorum."
"Ne var, Alice?"
"Miss Barrett... Bir saat önce ona çay götürdüm. M l m l uyuyordu. Uyanmad da. Ben de
onu uyand rmay istemedim. Ama be dakika önce tekrar onun odas na gittim. A
ya inip
Lady Tressilian' n çay
almam . Oysa çay haz rd . Miss Barrett hâlâ uyuyor... Onu
uyand rmak da imkâns z."
"Miss Barrett'i iyice sarst n m ?"
"Evet, Bayan Spicer. Çok sarst m. Fakat orada öyle kal p gibi yat yor. Rengi de korkunç."
"Tanr m! Ölmü olmas n?"
"Ah hay r, Bayan Spicer nefes al yor. Ama acayip bir ekilde. Galiba hasta o."
"Gidip bir de ben bakay m. Lady Tressilian' n çay
sen götür. Taze çay yap bari. Han mefendi
de çaya ne oldu unu dü ünüyor herhalde."
Bayan Spicer ikinci kata ç karken, Alice de çay yapt .
Sonra elinde tepsi koridordan geçerek Lady Tressilian' n kap na vurdu. Fakat bir cevap
alamad . Kap ya vurdu tekrar. Sonra da içeri girdi.
Müthi bir ang rt koptu. Bunu ç lg nca ç klar izledi. Alice, deli gibi f rlayarak a
ya ko tu.
Hurstall holde yemek salonuna do ru gidiyordu.
Alice, "Ah, Bay Hurstall!" diye hayk rd . "Eve h rs z girmi ! . Lady Tressilian' öldürmü ler!
Kafas nda koskocaman bir delik var. Etraf kan içinde."
Sinsice bir plan 1
Ba müfetti tatilinin zevkini ç kar yordu. Daha üç günü vard . Bu yüzden ya mur ya maya
ba lay nca biraz dü k kl na u rad . Ama insan ngiltere'de de ba ka ne bekleyebilirdi? Hiç
olmazsa o zamana kadar ans yard m etmi ti...
Ye eni Müfetti James Leach'le kahvalt ederken telefon çald .
"Hemen geliyorum, efendim." Jim telefonu tela la kapatt .
"Ciddi bir ey var galiba?" Battle, ye eninin yüzündeki ifadeyi fark etmi ti.
"Cinayet vakas . Lady Tressilian' öldürmü ler. Buradakilerin çok iyi tan
ya bir kad nd o.
Hastayd . Tuzlu Koy'da, kayan n üzerindeki kö kte oturuyordu."
Battle ba
sallad . "Polis müdürünü görece im. Lady Tressilian' n ahbab yd o. Kö ke birlikte
gidece iz." Genç adam kap ya do ru giderken yalvar rcas na. "Bana yard m edersin de il mi,
day ?" diye ekledi. "Bir cinayet vakas yla ilk defa kar la yorum."
"Burada oldu um sürece yard m ederim..."
Yar m saat sonra Polis Müdürü Robert Mitchell, ciddi bir tav rla Battle ve Leach'le konu uyordu.
"Bir ey söylemek için henüz erken. Yaln z kesin bir ey var. Bir yabanc n i i de il i j. Hiçbir
ey çal nmam . U ak bu sabah kap ve pencerelerin kapal oldu unu görmü . Hiçbiri
zorlanmam bunun." Bati-a bakt . "Scotland Yard'a telefon edersem, bu olay n soru turmas
size verirler san m... Aç kças bir hata yap lmas istemiyorum."
Ba müfetti , katilin kim oldu unu bildi ini san yor, diye dü ündü. Bu yüzden durum hiç ho una
gitmiyor. O kimse tan nm , herkesin sevdi i biri olmal ... E er öyle de ilse ben de
ayakkab lar
yerim.
Battle'la Leach, güzel e yalarla dö enmi yatak odas n kap nda duruyorlard . lerde bir polis
memuru a r bir golf sopas n sap nda parmak izleri ar yordu. Sopan n ba taraf kanl yd ve
buraya bir, iki tel ak saç yap
.
Ayn zamanda polis doktoru olan Lazenby, Lady Tressilian' n cesedinin üzerine e ilmi ti.
Bir süre sonra içini çekerek do ruldu. "Ba
n ön k sm na iddetle vurmu lar. lk darbe kemi i
parçalayarak ölmesine neden olmu . Fakat katil emin olmak için tekrar tekrar vurmu ona."
Leach sordu. "Lady Tressilian öleli ne kadar olmu ?"

"Onun gece saat onla on iki aras öldürüldü ünü san yorum."
"Süreyi daha k saltamaz m n?"
"Bunu yapmamay tercih ederim. Çünkü böyle bir durumda bir sürü faktörü dikkate almak
gerekir. Son zamanlarda insanlar vücudun kat la mas na göre asm yorlar. Lady Tressilian gece
saat ondan önce ve on ikiden sonra öldürülmedi. Aradaki sürede öldürüldü."
"Ba na bu golf sopas yla m vuruldu?"
Doktor sopaya bir göz att . "Belki... Katilin onu burada b rakmas büyük ans. Yaraya bakt m
zaman buna bir golf sopas n neden oldu u akl ma gelmezdi... Yaln z... sopan n sivri taraf
Lady Tressilian' n ba na gelmemi . Ona sopan n yuvarlak taraf yla vurulmu ..."
Leach, "Bu zor bir ey de il mi?" dedi.
Doktor ba
sallad . "E er bir amaçla yap lm sa öyle... Ama belki bu sadece bir rastlant ."
Leach ellerini kald rm , vuru u deniyordu. "Acayip..."
Dr. Lazenby dü ünceli dü ünceli, "Evet," diye cevap verdi. "Zor bir ey bu. Kad n sa
aka na vurulmu . Bu i i yapan n karyolan n sa taraf nda durmas ve yata n ba ucuna
do ru bakmas gerekiyor. Çünkü sol tarafta yer yok. O tarafta karyola duvara çok yak n."
Leach hemen kulak kesildi. "Yani katil solak m ?" Lazenby, "Bu noktada bana kesin bir ey
söyletemezsin," dedi. "Çünkü baz eyler bu varsay
desteklemiyor. Fakat istersen öyle
söyleyebilirim: En kolay izah katilin solak olmas . Ama bu vuru ba ka ekillerde de izah
edilebilinir. Belki katil tam sopay indirdi i s rada ya kad n ba
hafifçe sola do ru çevirdi.
Veya katil daha önce karyolay çekmi ve kendine yer açm . Böylece yata n solunda durdu.
Cinayetten sonra da karyolay tekrar yerine itti."
"Bu sonuncu fikrin pek olacak gibi de il."
"Belki... Ama yine de olabilir. Benim bu konularda biraz tecrübem vard r. Katilin kad na sol elle
vurdu u sonucuna varmak insan yan ltabilir, o lum."
Memur Jones diz çöktü ü yerden, "Bu golf sopas normal türden," diye seslendi. "Yani
solaklar n kulland klar ndan de il."
Leach ba
sallad . "Belki bu sopa katilin de ildi asl nda. Katil erkek de il mi, doktor?"
art de il bu. E er silah gerçekten o a r golf sopas ysa, bir kad n da onunla sert bir darbe
indirebilirdi."
Ba müfetti Battle o sakin sesiyle, "Yaln z cinayet arac n bu oldu una yemin etmeyeceksiniz
san m," dedi.
Lazenby ona çabucak, ilgiyle bakt . "Öyle. Ben sadece, 'Cinayet arac bu olabilir,'diyebilirim.
Belki de gerçekten ya kad
o sopayla öldürdüler. Üstündeki kan grubunu inceleyece im.
Saçlar da."
Battle takdirle, "Evet," dedi. "Her eyi incelemek daima iyidir."
Lazenby merakla, "Golf sopas konusunda baz üpheleriniz mi var, ba müfetti bey?" diye
sordu.
Battle ba
sallad . "Ah, hay r, hay r. Ben basit bir adam m. Gözlerimle gördü üm eylere de
inanmay isterim. Kad n ba na a r bir eyle vurulmu . Golf sopas da a r. Sopan n üzerinde
kan ve saç var. O halde bu kurban n kan ve saçlar . Öyleyse kullan lan araç bu sopa."
Leach, "Katil ba na vurdu u s rada Lady Tressilian uyuyor muymu ?" diye sordu.
"Bana sorarsan uyan km . Kad n yüzünde hayret dolu bir ifade var. Yani zavall ba na
gelece in fark nda de ilmi önce. Tabii bu benim özel fikrim. Kad n katiliyle bo
maya
kalk mam . Yüzünde ne deh et var, ne de korku. Belki yeni uyanm . Daha kendisini
toplayamad
için de durumu kavrayamam . Veya katilin kendisine zarar vermeyecek bir
insan oldu una inan yordu."
Leach dü ünceli bir tav rla, "Sadece ba ucundaki lamba yan yormu ," dedi.
"Evet. Ama bu da iki anlama gelebilir. Kad n ya biri birdenbire odas na girdi i için uzanarak
yakt . Veya lamba zaten
yan yordu."
Dedektif Jones memnun bir tav rla gülümseyerek aya a kalkt . "Sopan n üzerinde güzel
parmak izleri var. Çok belirli bunlar."
Leach derin bir nefes ald . "Bu durumu basitle tirir."
Dr. Lazenby, "Katil de pek nazik bir adamm ," diye m ldand . "Sopay burada b rakm .
Parmak izlerini de silmemi . Do rusu kartvizitini de b rakmam olmas na
yorum."
Battle, "Birdenbire tela a kap lm olabilir," dedi. "Bazen böyle olur."
Doktor ba
sallad . "Do ru. Neyse... Ben imdi gidip öbür

hastaya bakay m."
"Hangi hasta?" Battle birdenbire ilgilenmi ti.
"Beni buraya cinayet daha ke fedilmeden u ak ça rd . Lady Tressilian' n oda hizmetçisini bu
sabah komada bulmu lar."
"Nesi var onun?"
"Kad na iddetli bir uyku ilac verilmi . Durumu çok kötü. Fakat kurtulaca
san yorum."
"Oda hizmetçisi ha?" Battle bir öküzünkine benzeyen iri gözleriyle ç ng ra n kordonuna bakt .
Bunun ucundaki püskül, ölü kad n yak nda, yast n üzerine kadar inmi ti.
Dr. Lazenby onun ne dü ündü ü anlam . "Evet. Lady Tres-silian korkmu olsayd ilk i
ng ra n kordonunu çekerek oda hizmetçisini ça
rd . Zavall kordonu istedi i kadar çekerdi
ama bunun bir yarar da olmazd . Hizmetçi ç ng ra duyacak halde de ildi."
Battle, "Hizmetçinin han
n yan na gelmesini önlemek için önceden tedbir al nm , de il
mi?" dedi. "Bundan emin misiniz? Kad n geceleri uyku ilac almaz m ym ?"
"Almad ndan eminim. Odas nda öyle bir tek ilaç bile yok. Sonra uyku ilac
Barrette'e nas l
verdiklerini de anlad m. Kad n her gece sinameki içermi . laç da buna kar
lm ."
Ba müfetti Battle çenesini ka
. "H m... Biri bu evi ve içindekileri çok iyi tan yormu . Biliyor
musunuz, doktor, pek acayip bir cinayet bu."
Lazenby, "Eh, bunu çözmek de size dü üyor," dedi.
Doktor gittikten sonra Leach, "Doktor çok iyi bir adamd r," diye aç klad .
Di er memurlar da ç km lard . Day ye en yaln zlard imdi.
Battle dü ünüyordu. "Biri, golf sopas n sap nda o parmak izleri kald ktan sonra bunu
kullanm olabilir mi? Tabii eldivenli biri."
Leach ba
sallad . "Olamaz tabii. Senin de öyle dü ündü ünü biliyorum. Eldivenli biri sopay
kullansayd o parmak izleri silinir, bulan kla rd ."
Battle, " imdi evdekilere nazik nazik parmak izlerini al p alamayaca
soraca z," dedi.
"Onlar zorlamayaca z tabii. Hepsi de, 'Evet, alabilirsiniz' diyecekler. Sonra ya sopadaki
parmak izleri evdekilere uymayacak ya da..."
"Arad
z adam k st raca z. Öyle mi?"
"Belki de arad
z kad ."
Leach, "Hay r," diye cevap verdi. "Katilin kad n oldu unu sanm yorum. Sopan n üstündekiler
bir erke in parmak izleriydi. Bir kad n için büyüktü onlar. Ayr ca bu bir kad n i leyece i bir
cinayet de de il."
Battle da ayn fikirdeydi. "Do ru. Bir erke e göre bir ey bu. Katil zalim, atlet yap , biraz
aptalca bir adam olmal . Bu evde öyle biri var m ?"
"Henüz kö kte kimlerin oldu unu bilmiyorum. Onlar yemek salonunda bekliyorlar."
Battle kap ya do ru gitti. "Onlara bir bakal m." Omzunun üzerinden yata a göz atarak ba
sallad . "Ç ng ra n kordonu hiç ho uma gitmiyor."
"Neden?"
"Duruma uymuyor da ondan..." Ba müfetti kap açarken ekledi. "Kad
öldürmeyi kim istedi
acaba? Huysuz ya kad nlar n ço u bazen ölümü davet ederler. Ama Lady Tressilian öyle bir
tipe benzemiyor. Onu sevdiklerini san yorum." Bir an durdu. Sonra da sordu. "O zengindi de il
mi? Paras kime kalacak?"
Leach onun imas na cevap verdi. " yi bildin! Cevap bu. Hemen ö renmemiz gereken eyler
aras nda bu da var."
Aile yemek salonunda toplanm . Hepsi de güya bir eyler yiyorlarm gibi bir tav r
tak nm lard .
Leach k sa bir konu ma yapt . Mary Aidin odadakilerin adlar
teker teker söyledi. Sözlerini,
"Bu hepimiz için korkunç bir ok oldu," diye bitirdi. "Size elimizden geldi i kadar yard m
etmeye haz m."
Leach golf sopas
havaya kald rd . "Bunu tan yan z var m ?"
Kay hafifçe ba rd . "Ne korkunç? Onu bu..." Duraklad .
Nevile aya a kalkarak yakla . "Bu benim golf sopalar mdan birine benziyor. Bakabilir miyim?"
Müfetti Leach, "Art kbuna dokunman n bir zarar olamaz," dedi. 'Art k' kelimesinin üzerinde
durmas di erlerinde bir tepki yapmad . Nevile golf sopas inceledi. "Evet, bu benim golf
çantamda-ki sopalardan biri san m. Yan p yan lmad
size biraz sonra söylerim. Benimle
gelebilir misiniz?"

ki polis Nevile'in pe i s ra hole ç karak, merdivenin alt ndaki büyük dolaba gittiler. Genç adam
kapa açt . Battle
n
n içerdeki sürüyle rakete bakt . Ayn anda Nevile Strange'i
nerede gördü ünü hat rlad .
Çabucak, "Maçlar
seyrettim, efendim," dedi.
Nevile ba
yar çevirdi. "Öyle mi?" Raketleri bir kenara atmaya ba lam . Dipte iki golf
çantas vard . "Yaln z kar mla ben golf oynuyoruz. Gösterdi iniz de erkeklerin kulland
türden
bir sopa... Ah, evet, o benim." Golf çantas
çekmi içine bak yordu.
"Te ekkür ederiz, Bay Strange. Böylece bir soru cevaplanm oluyor."
Nevile, "Beni
rtan hiçbir eyin çal nmam olmas ," dedi. "Pencere veya kap lar da
zorlanmam ." Sesinde hem hayret, hem de korku vard . "Hizmetçiler ve u aklar da güvenilir
insanlard r..."
Leach nazik nazik, "Hizmetçiler konusunu Miss Aldin'le konu aca m," diye cevap verdi. "O
arada... acaba bana Lady Tres-silian' n avukat n ad
verebilir misiniz?"
Nevile hemen, "Bay Trelawny," dedi. "St. Loo'da o."
"Te ekkür ederim, Bay Strange. Avukata Lady Tressilian' n mal ve mülkü konusunda baz
sorular sormak zorunday z."
Nevile sordu. "Yani Camilla'n n paras n kime kald
m ö renmek istiyorsunuz?"
"Evet, efendim. Tabii vasiyetnamesinin artlar
da."
Nevile, "Camilla'n n vasiyetnamesinin artlar bilmiyorum," dedi. "Ama onun b rakacak fazla
bir eyi yoktu san m. Fakat size para konusunda bilgi verebilirim. Sir Matthew Tressilian' n
vasiyetnamesinin artlar na göre servet benimle kar
n olacak. Lady Tressilian' n ya ad
sürece paran n getirdi i geliri kullanmaya hakk vard ."
"Öyle mi?" Müfetti Leach, Nevile'e yeni bir ilgiyle bakt . "Servetin ne kadar tuttu unu biliyor
musunuz acaba?" Leach'in sesi inan lmayacak kadar nazikti.
"Bunu kesinlikle söyleyemem. Ama bir milyona yak n san m."
"Ya? Pay za bu kadar m dü üyor?"
"Hay r. kimizin aras nda pay edilecek miktar bu."
"Anl yorum... Bu hat say r bir servet."
Nevile güldü. "Benim de yeteri kadar gelirim var. Bir ölünün yerini almak için
sab rs zlanm yorum."
Tekrar salona gittiler. Leach parmak izi konusunu açt . Di erleri parmak izlerini ald rmaya
haz rd lar. Müfetti onlar Dedektif Jones'un bekledi i kütüphaneye gönderdi.
Battle'la Leach ise önce Hurstall'la konu tular. U ak sabah kalkt
zaman bütün kap ve
pencereleri kapal buldu una yemin etti. D ardan birinin girdi ini gösterecek bir tek iz bile
yoktu. Ön kap da kapal yd . Ama gece sürgüyü sürmemi ti. Çünkü Bay Nevile soka a ç km
ve geç gelece ini söylemi ti.
"Bay Nevile'in eve kaçta döndü ünü biliyor musun?"
"Evet, efendim. Bay Nevile iki buçukta döndü san m. Onu kö ke kadar biri getirmi ti. Çünkü
Bay Nevile'in biriyle konu tu unu duydum. Sonra bir araba uzakla . Kap aç p kapand ve
Bay Nevile yukar ç kt ."
"Bay Nevile dün gece kaçta kö kten ayr ld ?"
"Onu yirmi geçe. Sokak kap
n kapand
i ittim."
Leach ba
sallad . Hurstall'dan ba ka bir ey ö renemeyecekleri belliydi. Sonra day ye en
hizmetçileri sorguya çektiler. Ama kad nlar n hepsi de sinirli ve endi eliydi.
Konu ma sona erince Leach bir soru sorarm gibi day na bakt .
Battle, "Orta hizmetçisini geri ça rt," dedi. "Patlak gözlü olan
de il. Uzun boylu, zay f ve
aksi olan ."
Emma'n n bir derdi oldu u belliydi.
Battle, dostça bir tav rla, "Sana bir öneride bulunaca m Emma," dedi. "Polisten bir eyler
gizlemek do ru de ildir. Çünkü o zaman sana yan yan bakmaya ba larlar. Ne demek istedi imi
anl yor musun bilmem..."
Emma öfkeyle itiraz etti ama bir hayli de endi eliydi. "Ben hiçbir zaman..."
Battle kare biçimi iri elini kald rd . "Haydi, haydi... Sen bir ey gördün veya duydun. Nedir o?"
"Pek de duymad m... Yani i itmemezlik edemezdim. Bay Hurstall da duydu bunu. Ama bunun
cinayetle bir ilgisi oldu unu da sanm yorum."
"Herhalde... Sen imdi ne oldu unu anlat."

ey... Dün gece... yatmaya gidiyordum. Saat onu geçmi ti. Ama önce Miss Aldin'in odas na
buyotu b rakt m. K yaz buyot-suz yapamaz o. Tabii o arada Lady Tressilian' n kap
n
önünden geçtim."
Battle, "Devam et," dedi.
"Han mefendiyle Bay Nevile'in kavga ettiklerini duydum. kisi de seslerini yükseltmi lerdi. Bay
Nevile ba
yordu. Evet, kötü bir kavgayd bu."
"Onlar n neler söylediklerini hat rl yor musun?"
"Do rusu pek dinlemedim..."
"Tabii. Ama yine de baz sözleri duymu sundur."
"Lady Tressilian evinde baz eylerin yap lmas na izin veremeyece ini söylüyordu. Bay Nevile
ise, 'Onun hakk nda bir ey söyleyemezsin,' diye ba
yordu. Çok öfkelenmi ti."
Battle, Emma'y biraz daha s
rd . Ama kad n ba ka bir ey bilmedi i anla yordu.
Sonunda hizmetçiye gidebilece ini söyledi.
Kad n d ar ç nca Battle'la Jim birbirlerine bakt lar.
Leach, "Jones art k o parmak izleri konusunda bize bilgi verebilir," dedi.
Battle sordu. "Odalar kim ara
yor?"
"Williams. Becerikli bir çocuktur o. Gözünden de bir ey kaçmaz."
"Kö ktekilerin odalar na ç kmalar
engelleyecekler de il mi?"
"Tabii. Williams i ini bitirmedikçe kimse yukar ç kamayacak."
Ayn anda kap aç larak Williams ba
uzatt . "Görmenizi istedi im bir ey var. Bay Nevile
Strange' n odas nda bu."
Battle'la Leach, memurun pe i s ra evin bat k sm ndaki küçük daireye ç kt lar.
Williams yerdeki bir y
i aret etti. Koyu mavi bir ceket, pantolon ve yelek.
Leach çabucak, "Onlar nerede buldun?" dedi.
"Dolab n alt na konulmu tu, efendim. uraya bak n."
Williams ceketi alarak kollar n kenarlar
i aret etti. " u koyu renk lekeleri görüyor musunuz?
er bu kan de ilse, ben de Eskimoyum. Bak n kan u kola iyice s çram ."
"H m..." Battle, ye eninin heyecanl yüzüne bakmamaya çal yordu. "Genç Nevile için kötü bir
ey bu. Odada ba ka elbise var m ?"
"Bir iskemlenin üzerine beyaz çizgili koyu gri bir elbise at lm . urada, muslu un yan nda da
yer slak."
"Yani Nevile kan lekelerini tela la y kam gibi mi gözüküyor? Evet. Bu aç k pencerenin
yak nda ama. Pencereden içeriye bir hayli ya mur da girmi ."
"Ya mur yerdeki bu gölcükleri olu turacak kadar iddetli de ildi, efendim. Yer hâlâ
kurulmam ."
Battle sesini ç karmad . Gözlerinin önünde bir sahne canlan yordu. Elleri ve elbisesinin kollar
kan içinde kalm bir adam. Soyunarak kanl elbiselerini dolaba sakl yor. Sonra elleriyle ç plak
kollar tela la y yor...
Battle aradaki kap ya bakt .
Williams hemen, "Bu Bayan Strange'in odas na aç yor, efendim," dedi. "Kap kitli."
"Kitli mi? Bu taraftan m kitlenmi ?"
"Hay r, öbür taraftan."
"Ya? Bayan Strange'in taraf ndan demek?"
Ayn anda Jones top gibi odaya dald . "Tamam efendim! Hepsinin de parmak izlerini ald m.
çlerinden bir tanesi golf sopas n sap ndakilere uyuyor."
Battle, "E?" dedi.
"Golf sopas n sap ndakiler, Bay Nevile Strange'in efendim."
Battle m ldand . "Eh... Durum anla yor de il mi?"
Polis müdürünün odas nda oturuyorlard . Üçünün de yüzlerinde ciddi ve endi eli ifadeler vard .
Mitchell içini çekti. "Onu tutuklamaktan ba ka yap lacak bir ey yok san m."
Leach usulca, "Öyle gözüküyor, efendim," dedi.
Mitchell ba müfetti e bir göz att . "O kadar üzülmeyin Battle. En yak n dostunuz ölmedi."
Ba müfetti Battle da içini çekti. "Bu durum hiç ho uma gitmiyor."
"Benim de öyle!"
Battle, "Olay n sizin ho unuza gitmeyen taraf hangisi?" diye sordu.
Polis müdürü burnunu o
turdu. "Nevile Strange'in bu kadar ipucu b rakmas için pek aptal
olmas gerekir."

"Ama bazen katiller gerçekten ahmakça davran rlar."
"Ah, biliyorum, biliyorum."
Battle ye enine döndü. "Ya senin ho una gitmeyen nedir?"
Leach s nt yla k ldand . "Ben Bay Strange'den ho lan rd m... Y llardan beri buraya geliyor
o. Tam bir centilmendir Bay Nevile. yi bir sporcudur."
Battle a r a r, " yi bir tenis oyuncusunun cinayet i lememesi çin bir neden göremiyorum,"
dedi. "Ama o golf sopas da benim hiç ho uma gitmiyor... Golf sopas ... Veya ç ng ra n
kordonu." Bir an durdu. Sonra her zamanki gibi a r a r, dikkatle konu mas
sürdürdü. "Ne
oldu unu dü ünüyoruz? öyle bir eyi mi? Bay Strange, Lady Tressilian' n odas na gitti. Kavga
kt . Genç adam kendisini kaybederek golf sopas yla ya kad n ba na vurdu... Evet, olay
böyle oldu diyelim. Ve Bay Nevile'in cinayeti önceden planlamad
dü ünelim. O zaman...
neden golf sopas
yan na alm . nsan n gece vakti elinde golf sopas yla dola mas normal
bir ey de il ki. Sonra ben Bay Nevile'i tenis kortlar nda gördüm. Tenis y ld zlar n sinirlerinin
gerildi i, iyice öfkelendikleri o maçlar seyrettim. Bay Nevile hiçbir zaman so ukkanl
kaybetmiyordu. O hislerini kontrol alt nda tutmas
bilen bir insan yani. Ama imdi onun
birdenbire kendisini kaybetti ini ve hasta, ya bir kad n ba na vurdu unu dü ünüyoruz."
Polis müdürü, " kinci bir ihtimal daha var, Battle," dedi.
"Biliyorum, efendim. Bay Nevile cinayeti önceden planlam . Paraya konmay istiyordu. Bu
ng rak meselesine de uyuyor.
Bay Nevile hizmetçinin han
n imdad na ko mamas için onu uyutmu tu. Ama bu varsay ma
da golf sopas uyduramay z. Kavgay da! Bay Nevile ya kad
öldürmek niyetinde olsayd
onunla kavga etmemek için elinden geleni yapard . Hizmetçiyi uyutarak gece usulca Lady
Tressilian' n odas na girerdi. Kad n ba na vurur, sanki eve h rs z girmi gibi bir iki eyi al p
saklard . Golf sopas
da güzelce silerek çantas na koyard . Olmuyor, efendim... Olay önceden
so ukkanl kla yap lm bir planla, ani bir öfkenin neden oldu u bir iddet olay n kar
.
Olacak gibi de il bu."
"Sözleriniz do ru, Battle... Ama ba ka ne ihtimal var?"
"O golf sopas ilgimi çok çekiyor, efendim."
"Hiç kimse Nevile'in parmak izlerini silmeden ya kad n ba na golf sopas yla vuramazd ."
Ba müfetti , "O halde," dedi. "Lady Tressilian' n ba na ba ka bir eyle vurdular."
Mitchell derin bir nefes ald . "Bu acayip bir dü ünce de il mi?"
"Bence bu çok mant kl bir dü ünce, efendim. Ya Nevile, kad n ba na golf sopas yla vurdu.
Ya da hiç kimse golf sopas yla vurmad . O zaman sopa odaya mahsus kondu ve üzerine de kan
sürüldü. Dr. Lazenby de o golf sopas ndan pek ho lanmad ama cinayet arac n o oldu unu
kabul etmek zorunda kald . Çünkü sopa ortadayd . Doktor katilin onu kullanmad
kesinlikle
söyleyecek durumda da de ildi."
Mitchell koltu unda arkas na yasland . "Devam edin, Battle,"
Ba müfetti , "Sopay bir tarafa b rak rsak, geride ne kal r?" dedi. "Önce, neden. Nevile'in Lady
Tressilian' öldürmesi için ortada bir neden var m yd ? Nevile'e para kald . Ama bence bu da
onun gerçekten paraya ihtiyac olup olmad na ba yd . Nevile halinin vaktinin yerinde
oldu unu söylüyor. Onun mali durumunu incelemeliyiz... Sonra... kö kteki di er kimselerin
üzerinde de durmal z."
"Yani Nevile Strange'i tuza a dü ürmeye mi çal lar?"
Battle gözlerini k st . "Bana katil sinsice bir plan yapm gibi geliyor..."
Polis müdürü, "Belki de hakl
z," dedi. "Aç kças bu cinayette gerçekten bir acayiplik var.
Peki, imdi ne yapacaks z?"
Battle küt çenesini ovu turdu. "Ben her zaman bizden beklenildi i ekilde davranmay tercih
ederim. Her ey Nevile'den üphelenmemizi sa layacak ekilde haz rlanm . O halde biz de
Nevile'den üphelenmeye devam ederiz. Onu tutuklayacak kadar ileri gitmemiz art de il. Ama
bu ku kular
ima ederiz. Nevile'i sorguya çeker, onu korkuturuz. Yani amac
aç k aç k
belli ederiz."
MitchelPin gözlerinde ne eli bir p lt belirdi. "Tam Machiavel-lei'ye yak acak bir plan bu."
Ba müfetti gülümsedi. "Ben daima benden bekleneni yapmaktan ho lan m, efendim. Bu
sefer biraz a rdan alaca m. Acele etmeyece im. Biraz inceleme yapmak istiyorum. Nevile bu
konuda iyi bir bahane olabilir. Bence o evde acayip bir eyler oluyor."
"Seks sorunu mu?"
"Öyle de diyebilirsiniz, efendim."

Polis müdürü, "Avukat Trelawny'e telefon ettim," diye aç klad . "Onu iyi tan m. Bana Sir
Matthew'un ve Lady Tressilian' n vasiyetnamelerinin birer kopyas
yollayacak. Kad n kendi
geliri de varm . Barrett'le Hurstall'e biraz para b rakm . Geri kalan da Mary Aldin'in
olacakm ."
Battle, "O üçünü gözden kaç rmamal z," dedi.
Mitchell güldü. "Ne kadar üpheci bir insans z."
Battle sakin sakin cevap verdi. "Yar m milyonun bizi ipnotize etmesine izin vermemeliyiz.
Asl nda bu sorun paraya ne kadar ihtiyac z oldu una ba
r." Polis müdürü ba
sallad .
yi ya. Siz Leach'le ara rmalar
sürdürün..."
ki polis Mart Bumu'nda, Jones'la Williams'dan bilgi ald lar. Yatak odalar n hiçbirinde ku ku
uyand racak bir ey bulunmam . Hizmetçiler ev i lerini sürdürmek için izin istiyorlard .
Battle, "B rakal m da istediklerini yaps nlar," dedi.
Komiser Yard mc Jones masan n üzerine küçük bir kutu koydu. "Nevile Strange'in ceketinde
bulunan eyler bunun içinde. K l saçlar ceketin kolundayd . Sar saçlar ise omzunda ve
yakan n içinde."
Battle' n gözlerinde alayc bir lt belirdi. "Ne güzel... Evde bir sar n, bir k l saçl ve bir de
esmer kad n var. Bu saç telleri sayesinde durumu hemen anlay verdik. Sar saç yakada, k l
saç kolda. Nevile'in Mavi Sakal'dan farks z oldu u anla yor."
"Koldaki kan laboratuvarda tahlil ediliyor, efendim. Sonucu bize hemen haber verecekler."
yi... Oda hizmetçisinin içti i sinamekiyi inceledin mi?"
"Sinameki kutusu her zaman ikinci katta, hizmetçilerin banyosunun raf nda dururmu ,
efendim. Kad n ö leyin sinamekiyi suya koyar ve orada b rak rm . Kap o yatmaya gidinceye
kadar orada kal rm ."
"Yani evden herhangi bir kimse sinamekiyi uyku ilac ile kar rabilirdi." Battle bir an dudu.
"Haydi, Jim. Gidelim hem o banyoya bakal m, hem de di er yerlere bir göz atal m."
Battle'la Leach hizmetçilerin banyo ve odalar nda da bir ey bulamad lar. S nt yla
merdivenden inmeye ba lad lar. Üst kat n sahanl nda biçimsizce bir pencere vard . Bir kö ede
ucunda bir çengel olan bir sopa duruyordu. Leach, "Bu sopayla üst cam aç yor," diye bilgi
verdi. "Ama h rs n oradan girmesi de imkâns z."
"Ben h rs dü ünmüyorum..." Battle' n bak tan dalg nd .
Ba müfetti ikinci katta ilk yatak odas na girdi. Audrey'indi buras . Her ey derli topluydu.
Sonra di er odalar dola lar. Thomas' n odas kar kt . Elbiselerini uraya buraya atm
adam.
Battle, "Yerli u aklar n her eyi toplamas na al
," diye m ldand .
Mary Aldin'in odas küçük ama rahatt .
Polisler daha sonra Strange'lerin kald
küçük daireye girdiler. Nevile'in odas da tertipliydi.
Pencereden nehir gözüküyordu. Kay'in çok daha büyük olan odas karmakar kt . Elbiseler,
çoraplar, incecik iç çama rlar birbirine kar
.
Battle m ldand . "Bayan Strange'in pahal zevkleri oldu u anla yor..."
ya, kütüphaneye indiler. Art k Battle'la Leach, kö kteki-leri teker teker sorguya çekmeye
haz rd lar.
Williams, Nevile Strange'i ça rmaya giderken, Battle çenesini ovu turarak ka lar
çatt .
"Neden birdenbire Hercule Po-irot'u hat rlad m?"
u Belçikal m kastediyorsun? O gülünç adam ?"
Ba müfetti , "Gülünç mü?" dedi. "Gülünç mü? O bir kobra y lan kadar tehlikelidir. Özellikle bir
arlatanm gibi davranmaya ba lad
zaman... Ama imdi Poirot'u neden hat rlad
bir
türlü anlayam yorum. Bu da beni endi elendiriyor. Yukarda oldu bu. Orada ne gördüm de
akl ma ufak tefek Belçikal geldi?"
O s rada Nevile içeri girdi. Rengi uçuktu ve endi eli bir hali de vard .
Leach nazik nazik, "Size baz sorular soraca z, efendim," diye ba lad . "Ama isterseniz bu
sorular cevapland rmayabilirsi-niz. Veya avukat
n yan zda bulunmas
isteyebilirsiniz."
Nevile
rd . "Bana istedi inizi sorabilirsiniz."
Battle da tatl bir sesle, "Söyleyecekleriniz kaydedilecek," diye aç klad . "Ve gerekirse ilerde
mahkemede aleyhinizde kullan lacak."
Nevile Strange birdenbire öfkelendi. "Beni tehdit mi ediyorsunuz?"
"Hay r. Size ihtarda bulunuyorum."
Genç adam omzunu silkti. "Yöntem böyle olmal . stediklerinizi sorun."

"Dün gece yemekten sonra ne yapt
bize anlat r m
z?"
"Tabii. Sofradan kalkarak salona geçtik. Kahve içtik. Ben Do u Burnu Oteli'ne giderek oradaki
bir ahbab görmeye karar verdim."
"Bu ahbab
n ad ?"
"Latimer. Ted Latimer."
Battle, "Otele gitmek için vakit biraz geç de il miydi?" dedi.
"Ah, otelde e lence geç saatlere kadar sürüyor."
"Ama bu evdekiler erken yat yorlar san m."
"Evet. O yüzden ben de anahtar ald m. Beni beklemelerini istemiyordum."
"Kar z sizinle gelmek istemedi mi?"
Nevile'in sesi biraz so ukla . "Hay r. Onun ba a yordu. Bu yüzden gidip yatt ."
"Lütfen devam edin, Bay Strange."
"Ben elbisemi de tirmek için yukar ç kt m. Yemekte üstümde lacivert elbisem vard . En yeni
elbisem o benim. D arda ya mur ya yordu, biraz yürüyecektim de, o yüzden daha eski bir
elbisemi giydim. Çizgili koyu griyi. Tam yukar ç karken Lady Tres-silian' n beni görmek
istedi ini söylediler. Onun üzerine Camil-la'n n odas na giderek onunla bir süre konu tum."
Battle usulca, "Lady Tressilian' son gören sizsiniz san m," dedi. "Yani sa olarak..."
Nevile k zard . "Evet... evet... herhalde. Camilla'n n bir eyi yoktu o s rada. Onun yan ndan
kt ktan sonra odama gittim. K
çabucak de tirdim. Evden ayr ld m."
"Saat kaçt ?"
"On buçuk san m. H zla iskeleye inerek vapura bindim. La-timer'i otelde buldum. Bir, iki içki
içtik ve biraz bilardo oynad k. Zaman öyle çabuk geçti ki, son vapuru kaç rm oldu umu
anlad m. Bir buçuktayd bu. Onun üzerine Latimer nezaket göstererek arabas
garajdan
kartt rd ve beni eve getirdi. Tabii bunun için de Saltington'dan dola mak zorunda kald . Yirmi
kilometre kadard r o yol. Otelden ikide ayr ld k san m. Buraya geldi imiz zaman iki buçuk
olmu tu. Latimer'e içeri girip bir içki içmesini söyledim ama o geri dönmek istedi. Ben de
anahtarla kap açarak içeri girdim ve odama ç p yatt m. Anormal bir ey ne duydum, ne
gördüm. Ev sessizdi. Sonra bu sabah hizmetçinin ba rd
duydum..."
Leach onun sözünü kesti. "Anl yorum... imdi bize Lady Tressilian'ia yapt
z konu may
anlat n. Onunla neden söz ettiniz?"
"Havadan sudan..."
"Dostça m konu tunuz?"
Nevile k zard . "Tabii."
Leach nazik nazik, "Onunla iddetle kavga da etmediniz mi?" diye sordu.
Nevile cevap vermedi.
Leach ekledi. "Size gerçe i söyleyece im. Kavgan duyanlar var."
Genç adam kendisini zorlayarak gülümsedi. "Aç kças Camilla beni azarlad . O biraz eski
kafal yd . Modern davran lar ve dü ünceleri, özellikle bo anmay ho görmüyordu. Bir ara
tart k. Belki seslerimiz de yükseldi. Ama sonra dostça ayr ld k." Ani bir hiddetle ilave etti. "O
öfke aras nda Camilla'n n ba na da vurmad m."
Leach, Battle'a bir göz att . Ba müfetti öne do ru e ildi. "O golf sopas n sizin oldu unu
söylediniz. Bunun üzerinde parmak izlerinin olmas
nas l izah edeceksiniz?"
Nevile ona hayretle bakt . "O benim golf sopam. Onunla s k s k golf oynuyorum."
"Sopay en son sizin kulland
gösteren parmak izlerini nas l izah edeceksiniz, demek
istedim."
Nevile sapsar kesildi. "Olamaz... Biri o sopay benden sonra kullanm olmal ... Eldivenli biri..."
"O zaman sizin parmak izleriniz bulan kla r veya iyice silinirdi, Bay Strange."
Uzun bir sessizlik oldu.
Nevile titredi. "Tanr m... Camilla'y ben öldürmedim! Buna yemin ederim."
"Lacivert ceketinizin kollar ndaki kan izlerine ne dersiniz?"
"Kan izleri mi?" Nevile'in f lt deh et doluydu. "Olamaz!"
"Bir yerinizi kestiniz mi?"
"Hay r, hay r, kesmedim!" Nevile iki polise korku dolu gözlerle bak yordu. "Fakat... bütün
bunlar... inan lacak gibi de il! Ben neden öyle bir ey yapay m? Camilla'y çocuklu umdan beri
tan yordum."
"Lady Tressilian' n ölümü üzerine size bir servet kalacakt ."

"Nedenin bu oldu unu mu san yorsunuz? Ama benim paraya ihtiyac m yok ki! Zengin say
m
ben! Bunu size ispat da edebilirim!" Nevile aya a f rlad . "Bankac ma telefon edece im. Onunla
konu un."
Hemen Londra'y arad lar. Nevile Strange'in bankeri genç adam n gerçekten bir hayli paras
oldu unu, ayr ca baz yat mlar yapt
da aç klad .
Nevile ba rd . "Duydunuz ya? Size do ruyu söyledim!"
Battle, "Öyle gözüküyor," dedi. "Ama asl nda sizi tutuklamam z için yeteri kadar kan t var, Bay
Strange. Bunu henüz yapmad k."
Nevile ac bir sesle, "Yani," diye ba rd . "Asl nda katilin ben oldu umdan eminsiniz. Ama
aleyhimdeki kan tlar tamamlamak için cinayet nedenini ö renmek istiyorsunuz!"
Battle sesini ç karmad .
Nevile, "Bu korkunç bir kâbusa benziyor," dedi. "Yapabilece im hiçbir ey yok. Sanki bir
kapana k st ld m ve kurtulmam da imkâns z."
Battle k
ldand . " yi söylediniz... Çok iyi söylediniz. Akl ma bir ey geldi..."
Kay'in hem heyecanl , hem de korkmu gibi bir hali vard . K l saçlar alev gibi, yüzü de çok
güzeldi yine.
Genç kad n gece ba a
için dokuza çeyrek kala odas na ç karak yatt
anlatt . Derin
derin uyumu , sabah hizmetçinin ç klar yla uyanm .
Battle, birdenbire, "Bayan Strange," dedi. "Kocan zla sizin odan n aras ndaki kap kitli. Kim
kitledi bunu?"
Kay k saca, "Ben kitledim," diye cevap verdi.
Battle bekledi.
Genç kad n birdenbire ba rd . "Ah, herhalde durumu ö rendiniz bile. O bunak Hurstall çaydan
önceki kavgay duydu. Nevi-le'le korkunç bir ekilde kavga ettik. Ona çok k zm m. Odama
nca da kap kitledim. Çünkü öfkem hâlâ geçmemi ti."
Battle anlay
bir tav rla ba
sallad . "Anl yorum... Anl yorum... Sorun neydi?"
"Önemli mi bu? Ama size aç klamaktan da kaç nacak de ilim. Nevile ahmak gibi davran yordu.
Tabii bütün suç o kad nda." "Hangi kad nda?"
lk kar nda. Zaten Nevile'i buraya gelmesi için de o kand rd . Tabii kocam bunun kendi fikri
oldu unu san yor. Zavall safdil! Bunun Audrey'in sinsice bir plan oldu u öyle belli ki." Battle,
"Bayan Audrey bunu neden yaps n?" dedi. Kay ba rd . "Çünkü Nevile'i tekrar elde etmek
istiyor." Genç kad n kesik kesik soluyor ve çabucak konu uyordu. "Audrey, Nevile'i benimle
evlendi i için hiçbir zaman affetmedi. imdi de intikam al yor. Buraya geldi imizden beri de
sinsice çabal yor. Audrey çok zeki. Esrarl , üzgün bir kad n tav rlar tak nmas
biliyor. Bir
erke i k skand rmas
da. Kendisine daima â k olan sad k köpek Thomas Royde'u da buraya
ça rd mahsus. imdi onunla evlenecekmi gibi yaparak Nevile'i ç ld rt yor."
Battle sakin sakin, "Bay Strange ilk kar
n eski bir arkada yla... ey... mutlu olmas na
sevinirdi."
"Sevinmek mi? Nevile k skançl ndan deliriyor!" "O halde Bay Strange, Bayan Audrey'den
ho lan yor..." Kay ac ac , "Tabii," dedi. "Audrey bunu sa lamas
ba ard ." Battle parma
çenesine sürdü. "Buraya gelmeye raz olmayabilirdiniz..."
"Nas l yapard m bunu? O zaman Audrey'i k skand
san rlard !"
Battle, "Eh," dedi. "Onu zaten k skan yorsunuz, öyle de il mi?" Kay k zard . "Audrey'i her
zaman k skand m! Ba lang çtan beri! Evde sanki daima onun hayali vard !"
Battle dü ünceli bir tav rla ba
sallad . "Te ekkür ederim,
Bayan Strange. Biz bir sürü soru sormak zorunday z. Özellikle kocan za yar m milyon kald
için..."
"O kadar çok mu? Bunu bize Sir Matthew öyle vasiyet etti i için verecekler de il mi?"
"Demek bu konuyu biliyorsunuz?"
"Evet. Lady Tressilian' n ölümünden sonra para Nevile'le kar aras nda pay edilecek... Tabii o
ihtiyar n ölmesine sevinmedim. Onu sevmezdim. Belki bunun nedeni Camilla'n n da benden
ho lanmamas yd . Ama bir h rs n içeri girerek onun ba
yarmas da feci bir ey!"
Mary Aidin çok sakindi. Geceki olaylar anlatt ktan sonra saat onda odas na ç p yatt
söyledi.
Sözleri sona erince de, "Budalaca davranmak istemiyorum," diye ekledi. "Ama evden birinden
üphelenmeniz inan lacak gibi de il. Katil niçin d ardan biri olmas n?"

"Böyle dü ünmemizin birkaç nedeni var, Miss Aidin. Bir kere kap lar ve pencereler
zorlanmam . kincisi evden hiçbir ey çal nmam . Golf sopas merdivenin alt ndaki dolapta
duruyormu . Hay r, katil d ardan biri de il, Miss Aidin."
"Katil Nevile de de il! Bundan eminim!"
"Neden?"
Mary ellerini umutsuzca kald rd . "Nevile yatakta yatan savunmas z, ya bir kad
öldürmezdi."
"Belki Bay Strange'in paraya çok ihtiyac vard ?"
"Hiç sanm yorum. Nevile müsrif bir insan de ildir."
"Ama kar
n müsrif oldu u belli."
"Kay mi? Evet, belki. Ama saçma bu. Nevile'nin son zamanlarda paray hiç dü ünmedi inden
eminim."
Battle hafifçe öksürdü. "Anlad ma göre onun ba ka dertleri varm ..."
"Herhalde bunu size Kay söyledi... Evet, durum biraz s
yd . Bilmiyorum bu kimin fikriydi..."
Battle hemen ustal kla kad n sözünü kesti. "Ben bunun Bay Nevile Strange'in fikri oldu unu
san yordum."
"O öyle söyledi."
"Ama siz o fikirde de ilsiniz."
"Ben... hay r... Nevile'in dü ünece i bir ey de ildi bu. Ba lang ndan beri bu fikri birinin onun
kafas na soktu unu dü ünüyorum."
"Bayan Audrey mi?"
"Audrey'in böyle bir eyi yapaca na inanamam!"
"O halde kimin fikri olabilir bu?"
Mary aciz bir tav rla omuzlar
kald rd . "Bilmiyorum. Bu sadece... çok acayip."
Battle dü ünceli bir tav rla m ldand . "Acayip... Ben de bu cinayet konusunda böyle
dü ünüyorum. Acayip bir vaka bu."
"Her ey acayip. Bu evin havas nda bir ey var... Bunu ta-n mlayamayaca m. Ama... tehlikeli
bir ey bu."
"Herkesin sinirleri gergin de il mi?"
"Evet, öyle... Hepimiz de ayn durumday z. Bay Latimer bile..." Mary duraklad .
"Ben de ona geliyordum, Miss Aidin. Bay Latimer kim?"
"Aç kças onun hakk nda bir ey bilmiyorum. Bay Latimer Kay'in arkada ."
"Bayan Strange'in arkada demek. Birbirlerini uzun zamandan beri mi tan yorlar?"
"Evet. Kay evlenmeden önce tan yormu onu."
Battle incelik gösterdi. "Bu bak mdan bir sorun yok ya?"
Mary hemen, "Ah, hay r, hay r," diye cevap verdi. "Ne münasebet!"
"Lady Tressilian, Bay Latimer'den ho lan r m yd ?"
"Pek ho lanmazd ."
Battle konuyu de tirdi. " u oda hizmetçisi... Jane Barrett. O Lady Tressilian'm yan nda uzun
bir süreden beri rni çal yordu? Kendisi güvenilir bir kad n m r?"
"Evet, çok. Barrett, Camilla'ya çok ba yd ."
"Yani Barrett, Lady Tressilian' öldürmü , sonra da ku ku uyand rmamak için uyku ilac
içmi
olamaz m ?"
"Katiyen! Barrett bunu neden yaps n?"
"Ona para kald ."
Mary, "Bana da öyle," dedi. Gözlerini Battle'a dikmi ti.
Ba müfetti , "Evet," diye m ldand . "Siz de öyle. Paran n ne kadar oldu unu biliyor
musunuz?"
"Bay Trelawny biraz önce geldi ve bana bunu aç klad ."
"Mirasa konaca
önceden bilmiyor muydunuz?"
"Hay r, bilmiyordum..."
Audrey'in üstünde gri bir tayyör vard . Rengi solmu tu. Bir hayalete benziyordu adeta. Genç
kad n Battle' n sorular
ifadesiz bir sesle cevapland rd . Saat onda odas na ç km , gece hiçbir
ey de duymam .
Battle, "Özel i lerinize kar
m için özür dilerim," dedi. "Ama bu eve neden geldi inizi
sorabilir miyim?"
"Ben her y l bu ay kö kte geçirirdim. Bu y l... eski... eski kocam ayn zamanda gelmek istedi."

"Bu onun fikri miydi?"
"Ah, evet."
"Sizin fikriniz de il miydi?"
"Hay r."
"Ama bunu kabul ettiniz?"
"Evet, ettim... Reddedemezdim."
"Neden, Bayan Strange?"
Genç kad n kesin bir ey söyleyemedi. " nsan nezaketsizlik etmek istemiyor."
"Kocan siz bo ad z de il mi?"
"Evet."
"Affedersiniz... ona kar kin duyuyor musunuz?"
"Hay r, hiç duymuyorum."
"Siz insanlar kolay affediyorsunuz san m..."
Audrey cevap vermedi.
Battle, "Yani Bayan Strange'le dost musunuz?" diye sordu.
"Onun benden ho land
sanm yorum."
"Ya siz?"
"Evet. Kay çok güzel bir kad n."
"Ya... Te ekkür ederim... Hepsi bu kadar..."
Audrey aya a kalkarak kap ya gitti. Sonra da duraklayarak geri döndü. " unu söylemek
istiyorum... Katilin Nevile oldu unu san yormu sunuz... Camilla'y para için öldürdü ünü
dü ünü-yormu sunuz... Ben öyle olmad ndan eminim. Nevile paraya ald rmaz. Onunla sekiz
l evli kald m... Nevile'in para için birini o ekilde öldürece ine inanamam." Dönerek odadan
kt .
En son Thomas Royde'la konu tular. Adam n gayet ciddi ve sakin bir hali vard . Gece on bire
do ru yatt
, sabah erkenden kalkt
anlatt . O bahçedeyken Lady Tressilian'm ölüsü
bulunmu tu.
"Miss Aidin bize evde gergin bir hava oldu unu söyledi. Bunu siz de fark ettiniz mi?"
"Sanm yorum. Ben fazla dikkatli de ilimdir."
Battle i te bu yalan, diye dü ündü. "Sizin her eyi fark etti inizden eminim..." Sonra sordu.
kinci Bayan Strange'i iyi tan yor musunuz?"
"Hay r. Onunla buraya geldi im zaman tan m."
Battle, "Bay Royde," dedi. "Golf sopas n üzerinde Bay Nevi-le'in parmak izlerini bulduk.
Ceketinin koluna da kan bula
."
Thomas ba
sallad . "Evet. Bunu bize anlatt ."
"Sizce katil Bay Nevile olabilir mi?"
Thomas öyle acele cevap verecek bir insan de ildi. Bir süre dü ündü. "Bunu bana sorman n
nedenini anlayamad m! Benim üzerime vazife de il bu. Olay sizi ilgilendirir. Ama bence... katil
Nevile olamaz."
"Kim olabilir?"
Thomas ba
sallad . "Bunu söyleyemem. Bence bir tek ki i katil olabilir. Ama onun da
cinayeti i ledi ini pek sanm yorum. te o kadar."
"Kastetti iniz kim?"
Thomas daha da kesin bir tav rla ba
sallad . "Bunu söyleyemem. Benimki sadece bir fikir."
"Polise yard m etmek göreviniz."
"Kesin bir ey bilseydim, evet. Ama benimki sadece bir fikir. Sonra olacak bir ey de de il."
Thomas d ar ç kt ktan sonra Leach, "Ondan fazla bir ey ö renemedik," diye m ldand .
Battle da öyle dü ünüyordu. "Evet. Ama onun bir ey bildi i kesin. Bunun ne oldu unu
renmeyi isterdim. Bu pek acayip bir cinayet, o lum Jim..."
Ayn anda telefon çalmaya ba lad . Leach hemen uzand . "Alo?" Bir süre dinledi. Sonra da,
yi," diyerek al
yerine b rakt . Day na, "Ceketin kolundaki insan kan ym diye aç klad .
"Lady T.'nin kan grubuna da uyuyormu . Nevile Strange'in ba dertte..."
Battle pencereye gitmi , ilgiyle d ar ya bak yordu. "Bahçede pek yak kl bir genç var. Fazla
yak kl ve galiba çok da ahlaks z. Onun Bay Latimer oldu unu san yorum... Ne yaz k ki Bay
Latimer dün gece oteldeymi ... Yoksa o para için büyük annesini bile öldürebilecek bir tip."
Leach, "Ama Lady T.'nin ölümünün ona bir yarar olmazd ..." diyecek oldu. Telefon yine
çalmaya ba lam . "Hay Allah! Bu telefona da ne oluyor bugün?"

Al ya uzand . "Alo? Ah, sen misin doktor? Ne? Kad n kendisine mi geldi? Öyle mi? Ne? Ne?"
Battle'a bakt . "Day , gel bunu dinle."
Battle ona yakla arak telefonu ald . Doktorun sözlerini dinlerken yüzü yine ifadesizdi. Sonra,
"Nevile Strange'i ça r, Jim," dedi.
Nevile içeriye girdi i s rada Battle da telefonu kap yordu.
Genç adam bitkin haldeydi. Rengi iyice uçmu tu. Dikkatle ba müfetti e bak yor, o tahtadan
oyulmu a benzeyen yüzünün neleri gizledi ini anlamaya çal yordu.
Battle, "Sizden nefret eden biri var m , Bay Strange?" dedi.
Nevile ona hayretle bakarak ba
sallad . "Hay r, hay r. Hiç sanm yorum."
yi dü ünün, Bay Strange. Herhangi bir ekilde birini k rd z m , onu..."
Nevile k zard . "K rd m bir tek ki i var. Ama o da kin tutacak bir insan de ildir. lk kar mdan
söz ediyorum. Ben onu ba ka bir kad n için b rakt m. Ama Audrey'in benden nefret
etmedi inden emin olabilirsiniz. O... bir melek gibi davrand ."
Battle ona do ru e ildi. "Bay Strange, siz çok ansl bir insans z. Aleyhinizdeki kan tlardan
ho land
söyleyemeyece im.
Ho lanmad m. Ama yine de kan tlar ortadayd . Jüri de bunlar kabul ederdi. Ve bu yüzd3n de
as rd z."
Nevile, "Sanki," diye m ldand . "Bütün bunlar geride kalm gibi konu uyorsunuz."
Battle, "Evet," diye cevap verdi. "Kurtuldunuz Bay Strange. S r bir rastlant sonucu."
Nevile ona merakla bakt .
Battle, "Dün gece siz Lady Tressilian' n yan ndan ç kt ktan sonra o ç ng ra çalarak oda
hizmetçisini ça rm ."
Genç adam durumu güçlükle kavrad . "Sonra? O halde Barrett Camilla'y gördü ü zaman..."
"Evet. Lady Tressilian hayattaym . Barrett onun odas na girmeden önce sizin evden
ayr ld
da görmü ."
Nevile, "Ama... golf sopas ," dedi.
"Lady Tressilian' n ba na golf sopas yla vurulmad . Onu ba ka bir eyle öldürdüler. Golf
sopas
odaya üpheleri mahsus sizin üzerinize çekmek için b rakt lar. Belki de bu i i sizin
Lady Tressilian'la kavga etti inizi duyan biri yapt . Veya belki de..." Battle duraklad ve ilk
sorusunu de ik ekilde tekrarlad . "Bu evde sizden nefret eden kim?"
Battle, "Size bir soru soraca m, doktor," dedi.
Doktorun evindeydiler. Battle'la Leach hastanede Jane Bar-rett'le k sa bir konu ma yapt ktan
sonra Lazenby'e u ram lard .
Barrett bitkin haldeydi ama olanlar da gayet iyi hat rl yordu.
Sinamekiyi içtikten sonra tam yataca s rada Lady Tressilian ç ng ra çalm . Kad n saate
bakm ve onu yirmi be geçti ini görmü tü. Sabahl
giyerek a
ya inmi ti. Holden gelen
gürültüyü duyunca da t rabzan n üzerinden e ilmi ti.
"Bay Nevile evden ç yordu. Ask daki ya murlu unu alm ."
"Üzerinde hangi elbisesi vard ?"
nce çizgili kur uni elbisesi. Yüzünde üzgün ve endi eli bir ifade vard . Sonra kap
arkas ndan çarparak kapatt . Ben de Lady Tressilian' n odas na gittim. Zavall
n iyice uykusu
gelmi ti. Beni neden ça rd
da hat rlayamad . Zaman zaman böyle olurdu. Zavall
han mc m! Ama Lady Tressilian' n yast klar
düzelttim. Ona yeniden su getirdim. Rahat
etmesini sa lad m."
"Üzülmü veya korkmu gibi bir hali var m yd ?"
"Sadece yorgundu, i te o kadar. Ben de yorgundum. Esneye esneye odama ç kt m. Hemen
dalm m."
Barrett'in hikâyesi buydu. Kad n han
n öldü ünü ö rendi i zaman gerçekten çok sars lm
ve deh ete dü mü tü.
Battle imdi doktorla konu uyordu. "Sizce Lady Tressilian kaçta öldü?"
"Size söyledim ya! Onla on iki aras ."
"Öyle söyledi inizi biliyorum. Ama benim sorum bu de ildi. Sizin ki isel dü üncenizi ö renmek
istiyorum."
"Yani resmi olmayan bir ekilde mi?"
"Evet."
"Pekâlâ... Bence kad n on bir sular nda öldürüldü."
Battle, "Benim duymak istedi im de buydu," dedi.

"Sizi sevindirdi im için memnunum. Nedenini sorabilir miyim?"
"Kad n onu yirmi geçe öldürülmü oldu u fikri hiç ho uma gitmemi ti. Barrett'e verilen uyku
ilac
alal m. laç o s rada henüz etkisini göstermi olamaz. O uyku ilac cinayetin daha sonra
lenmi oldu unu gösteriyor. Ben gece yar
tercih ediyorum."
"Olabilir. On bir sadece bir tahmin."
"Ama kad n gece yar ndan sonra öldürülmü olmas imkâns z de il mi?"
"Tabii."
ki buçuktan sonra?"
mkâns z!"
"Böylece Nevile'in suçsuz oldu u da ortaya ç yor. Onun evden ç kt ktan sonra yapt klar da
inceleyece im tabii. E er bu bak mdan da do ruyu söylemi se, o zaman di er üphelilerin
üzerinde dururuz."
Leach, "Mirasa konanlar n üzerinde mi?" diye sordu.
Battle, "Belki," dedi. "Ama sanm yorum... Ben anormal bir yönü olan birini ar yorum."
"Anormal bir yönü olan birini mi?"
"Evet, i renç, anormal bir yönü olan birini..."
Battle'la Leach daha sonra kar tarafa geçerek otele gittiler. Orada Ted Latimer'i buldular.
Genç adam onlardan önce otele dönmü tü.
Bay Latimer, polise yard ma haz rd .
"Evet, Nevile dün gece geldi. Bir eye üzülmü gibiydi. Bana ihtiyar kad nla kavga ettiklerini
anlatt . Onun Kay'le tart
da duydum. Ama tabii Nevile bana bundan söz etmedi. Her
neyse.. Can s
yordu... lk defa benimle ahbapl k etmekten memnun kald ."
"Bay Strange sizi hemen bulamam san m."
Latimer çabucak, "Bunun nedenini anlayamad m," dedi. "Ben salonda oturuyordum. Nevile
oraya bakt
ama beni görmedi ini söyledi. Veya belki de ben biraz hava almak için be
dakika bahçeye ç km m. F rsat buldukça kendimi d ar at yorum. Bu otelde pek pis bir koku
var. Bunu dün gece barda fark ettim. Kanalizasyon san m! Nevile de bundan söz etti. kimiz
de duyduk kokuyu. Pis, le gibi bir koku. Belki de bilardo odas nda tahtalar n alt nda bir fare
ölüsü vard ."
"Bilardo oynad z... Sonra?"
"Biraz konu tuk. Bir, iki içki daha içtik. Sonra Nevile vapuru kaç rd
fark etti. Onun üzerine
arabam ç kararak onu kö ke kadar götürdüm. Oraya iki buçukta eri tik san m."
"Bay Strange bütün gece yan zda m yd ?'
"Ah, evet. Bunu istedi inize sorabilirsiniz."
"Te ekkür ederiz, Bay Latimer... Dikkatli davranmak zorunday z da."
Hafifçe gülümseyen, güven dolu genç adam n yan ndan ayr ld ktan sonra Leach, "Nevile'in dün
gece neler yapt
neden bu kadar dikkatle inceliyorsun day ?" diye sordu.
Battle gülümsedi.
Ye eni birdenbire durumu kavrad : "Tanr m! Sen asl nda La-timer'in neler yapt
anlamaya
çal yordun."
Battle m ldand . "Kesin karar vermek için henüz erken. Ama Bay Ted Latimer'in dün gece
nerede oldu unu kesinlikle bilmem gerekiyor. Dün gece... on biri çeyrek geceden gece
yar ndan sonraya kadar Nevile'leymi . Ama o on biri çeyrek geceden önce neredeydi? Nevile
buraya geldi i zaman onu bulamam ."
ki polis srarla ara rmalar
sürdürdüler. Barmenlerle, garsonlarla, asansörcülerle
konu tular. Latimer dokuzla on aras salonda oturmu tu. Onu çeyrek geçe bara girmi ti. Ama
ondan sonra on bir buçu a kadar kendisini gören olmam .
Sonra kat hizmetçilerinden biri, "Bay Latimer küçük yaz odalar ndan birindeydi," diye aç klad .
"Bayan Beddoes'la beraberdi. Kuzeyden gelen o
man han mla. O s rada saat on birdi
san m."
Battle ye enine s nt yla, " te olan oldu," dedi. "Latimer dün gece gerçekten buradaym .
Sadece
man ve herhalde zengin han m ahbab na dikkati çekmek istememi . imdi yine
evde-kilerle ilgilenmek zorunda kalaca z. Hizmetçiler, Kay Strange, Audrey Strange, Mary
Aidin ve Thomas Royde'la. Onlardan biri ya kad
öldürdü. Ama hangisi? Gerçek ölüm
arac
bulabilseydik..." Birdenbire durdu, sonra da elini baca na vurdu. "Jim, o lum, tamam!
imdi Hercule Poirot'yu neden hat rlad
biliyorum. Seninle ö le yeme i yiyelim. Sonra
Mart Burnu'na gideriz. Sana orada bir ey gösterece im."

Mary Aidin huzursuzdu. Eve girip ç yor, vazolar n yerlerini de tiriyordu.
Kütüphaneden m lt lar geliyordu. Avukat Bay Trelawny orada Nevile'le konu uyordu. Kay'le
Audrey ortada yoklard .
Mary tekrar bahçeye ç kt . Thomas Royde, duvar n yan ndaki banka oturmu sakin sakin
piposunu tüttürüyordu. Mary o tarafa gitti.
Derin derin içini çekerek, banka adam n yan na çöktü. "Tanr m... Neyse... Nevile temize ç kt .
Hepimiz de rahatlad k." Hafifçe titredi. "Ama az. kals n tutuklan yordu. E er Camilla, Nevile
yan ndan ayr ld ktan sonra ç ng ra çal p Barrett'i ça rmam olsayd ..."
Thomas, kad n cümlesini tamamlad . "Nevile mahvolmu tu." Bir an durdu. "Biliyor musun,
Nevile'in ans ona burada da yard m etti. Aleyhindeki deliller böylesine biriken bir zavall belki
de böyle yakas
kurtaramazd ."
Mary tekrar titredi. "Öyle söyleme. Ben suçsuzlar n... korunduklar
dü ünmeyi isterim."
"Öyle mi, yavrum?" Adam n sesi efkatliydi.
Mary birdenbire ba rd . "Thomas, endi eliyim! Çok endi eliyim!"
"Evet?"
"Bay Treves yüzünden..."
Thomas piposunu ta lar n üzerine dü ürdü. Bunu e ilip al rken sesinin tonu da de ti. "Ne
olmu Bay Treves'e?"
"Burada yemek yedi i ak am anlatt klar ... Hani u küçük katille ilgili hikâye! Thomas,
dü ünüyorum da... O sadece bir hikâye miydi? Yoksa Bay Treves bunu bir amaçla m
anlatm ?"
Thomas a r a r, "Yani," dedi. "Bay Treves'in o sözleri o s rada salonda olan birine söyledi ini
mi dü ünüyorsun?"
Mary f ldad . "Evet."
Thomas usulca, "Ben de bunu dü ünüyordum," dedi. "Sen yan ma geldi in s rada o konu may
kafamdan geçiriyordum."
Mary gözlerini yar kapatt . "O olay hat rlamaya çal yorum... Treves o hikâyeyi kelimelerin
üzerinde dura dura anlatt . Hatta konuyu mahsus açt . Küçük katili her zaman tan yabilece ini
söyledi. Bunun üzerinde özellikle durdu. Sanki... onu görüp tan
gibi bir hali vard ."
Thomas m ldand . "H m... Ben de bütün bunlar kafamdan geçirdim."
"Ama Bay Treves o konuyu neden açt ? Amac neydi?"
Thomas, " htarda bulunmaya çal yordu san m," diye cevap verdi. "Katile bir eyler yapmaya
kalk mamas
söylüyordu."
"Yani Bay Treves, Camilla'n n öldürülece ini biliyor muydu?"
"Hay r... Sanmam... Yani Treves'inki genel anlamda bir ihtard ."
"Olay polise anlatsak m ?"
Thomas dü ündü. "Hay r... Bunun son olayla bir ilgisi oldu unu sanm yorum. Sonra Treves
öldü. Art k o polise bir ey anlatamaz ki."
"Evet... Bay Treves, öldü." Mary ürperdi. "Onun ölümü de acayipti Thomas."
"Kalp krizi geçirdi. Kalbi hastayd zaten."
"Ben asansörün bozuk olmas
kastediyorum. Bu hiç ho uma gitmiyor."
Thomas Royde, "Benim de gitmiyor," dedi.
Ba müfetti Battle yatak odas nda etraf na bak nd . Yatak yap lm . Ama di er taraflar eskisi
gibiydi. Polis odaya ilk girdi i zaman her ey derli topluydu. imdi de öyle.
Ba müfetti Battle öminenin önündeki eski tip parmakl
i aret etti. te... O parmakl kta
acayip bir ey görüyor musun?"
Jim Leach, "Temizlenmesi bir hayli zor olmal ," dedi. "Hizmetçi her taraf
parlatm .
Parmakhkta bir acayiplik de görmüyorum. Yaln z... evet, soldaki topuz sa dakinden daha
parlak."
Battle, "Poirot'yu dü ünmeme de o yol açt ," diye aç klad . "Biliyorsun o simetrik olmayan
eylere sinirlenir. Herhalde fark na varmadan, 'Bu Poirot'yu k zd rd ,' diye dü ündüm. Jones,
parmak izi çantan getir. O iki topuzu bir inceleyelim."
Jones bir süre sonra sonucu aç klad . "Sa topuzda parmak izleri var efendim, soldaki temiz."
"O halde bize gereken soldaki topuz. Sa dakinin üzerindeki izler hizmetçinin olmal . Soldaki iki
defa temizlenmi ."
Jones, "Kâ t sepetinde buru uk bir z mpara vard ," diye haber verdi. "O s rada bunun önemi
olmad
dü ünmü tüm."

"Çünkü o s rada ne arad
bilmiyordun. Yava ... O topuzun vidal oldu undan eminim.
Yerinden ç yor o. Ah, evet."
Jones topuzu havaya kald rd . " yice a r bu." Topuzu elinde tart yordu.
Leach bunun üzerine e ildi. "Vidal k mda koyu renk bir ey var."
Battle, "Herhalde kan," dedi. Topuzu temizleyip silmi . Ama vidal k mdaki lekeyi fark
etmemi . Katilin ya kad n kafas
bununla ezdi inden eminim. Fakat daha bulmam z
gereken baz eyler var. Evi tekrar aramak sana dü üyor, Jones. Bu safer ne arad
iyi
biliyorsun." Çabucak ayr nt emirler verdi. Sonra percereye giderek d ar ya bakt .
"Sarma a sar bir ey tak lm . Bilmecenin parçalar ndan biri olabilir bu. Ben öyle
san yorum."
Ba müfetti Battle holden geçerken Mary Aidin kar
na ç kt .
"Sizinle bir dakika konu abilir miyim, Bay Battle?"
"Tabii, Miss Aidin. uraya girelim mi?" Ba müfetti yemek salonunun kap
açt .
"Size bir ey sormak istiyorum, Bay Battle. Herhalde bu korkunç cinayeti bizden birinin
ledi ini sanm yorsunuz art k? Katil d ardan biri olmal . Bir manyak."
"Bu bak mdan hakl
z. Yan lm yorsam bu katil gerçekten manya n biri. Ama o yabanc da
de il."
Mary'nin gözleri irile ti. "Yani... evde biri... deli mi?"
Ba müfetti , "Siz deli deyince gözlerini deviren, a ndan köpükler saçan birini
dü ünüyorsunuz," dedi. "Manyaklar öyle de ildir. En tehlikeli katil delilerin görünü te sizden,
benden farklar yoktur. Bu asl nda sabit bir fikirle ilgilidir. Bir tek fikir kafay kemirir ve yava
yava onun dengesini bozar."
Mary titredi. Sonra da, "Bilmeniz gereken bir ey var," diye m ldand . Battle'a k saca Bay
Treves'in yeme e geldi i ak am olanlar anlatt . Bu hikâye Battle' çok ilgilendirdi. "Katili
tan yabilece ini söyledi demek? Ha, sahi, katil kad n m ym , yoksa erkek mi?"
"Ba lang çta anlatt
çocu un erkek oldu unu dü ündüm. Ama Bay Treves asl nda böyle bir
ey söylemedi. imdi dü ünüyorum da... O çocu un cinsiyetini de, ya
da aç klamayaca
kesinlikle belirtti."
"Öyle mi? Bu anlaml san m. Demek çocu un fiziki bir özelli i vard ? Ve Bay Treves onu
hemen tan yaca ndan emindi?"
"Evet."
"Belki de katilin yüzünde veya vücudunda bir yara izi vard ... Böyle yaral birini biliyor
musunuz?
Mary bir an duraklad . "Hay r... Böyle bir eyin fark nda de ilim."
Battle gülümsedi. "Yapmay n, Miss Aidin. Siz bir eyi fark etmi siniz."
Kad n ba
sallad . "Hay r, hay r."
Ama Battle, Mary'nin hem
rm , hem de sars lm oldu unu sezmi ti. Fakat tecrübeli bir
polis oldu u için kad s
rmaya kalk mad . Onun yerine sözü Bay Treves'e getirdi.
Mary o gecenin feci sonucunu anlatt . Battle onu s ca sorguya çekti.
Sonra da, " te benim için yepyeni bir ey bu," diye m ldand . "Böyle bir eyle ilk defa
kar la yorum."
"Ne demek istiyorsunuz?"
"Bir asansörün önüne levha as larak i lenilen bir cinayetle ilk defa kar la
söylüyorum."
Mary deh etle ona bakt . "Yani..."
"Evet, bu bir cinayetti, Miss Aidin. Çabucak, kurnazl kla i lenilen bir cinayet. Tabii katil
ba ar zl a u rayabilirdi ama öyle olmad ."
"Yani Bay Treves o eski olay bildi i için..."
"Evet. Çünkü Bay Treves dikkatimizi evdeki birinin üzerine çekebilecek durumdayd . Fakat o
öldü ü için ara rmaya karanl kta ba lad k. Tabii imdi hafif bir k belirdi. Dakikalar geçtikçe
her ey aç a ç yor. Size u kadar
söyleyece im, Miss Aidin: Bu cinayet önceden, en ufak
ayr nt na kadar dikkatle planlanm . Bana anlatt klar
sak n kimseye aç klamay n. Bu çok
önemli. Bundan hiç kimseye söz etmeyin! Anl yor musunuz?"
Mary ba
sallad .
nl
hâlâ geçmemi ti.
Battle odadan ç karak kütüphaneye gitti. Kap ya vurarak içeri girdi.
Nevile onu uzun boylu, kibar tav rl bir adam olan Bay Tre-lawny'le tan rd .

Battle özür diler gibi, "Affedersiniz," dedi. "Sizi rahats z ettim. Yaln z iyice anlayamad m bir
ey var, Bay Strange. Sir Matt-hew'un servetinin yar sizin olacak. Peki, paran n di er yar
kimin?"
Nevile ona hayretle bakt . "Size söyledim ya. Kar
n."
"Evet, ama..." Battle hafifçe öksürdü. "Hangi kar
n, Bay Strange?"
"Ah, anl yorum. Durumu size do ru dürüst aç klamam m. Para Audrey'in. Sir Matthew
vasiyetnamesini haz rlatt
s rada onunla evliydim. Öyle de il mi, Bay Trelawny?"
Avukat ba
sallad . "Evet. Vasiyetnamenin artlar aç k. Sir Matthew'nun serveti Bay Nevile
Strange'le k zl k soyad Stan-dish olan Audrey Strange aras nda pay edilecek. Bo anma
vasiyetnamenin artlar
etkilemiyor."
Battle, "Anla yor," dedi. "Herhalde Bayan Audrey Strange de bu durumu biliyor."
Bay Trelawny, "Tabii," diye cevap verdi.
"Ya imdiki Bayan Strange?"
"Kay mi?" Nevile biraz
rd . "Ah, herhalde o da biliyor. Onunla bu konuyu pek konu mad m
ama..."
Battle, "Kar z Lady Tressilian' n ölümü üzerine servetin size ve ona kald
san yor," dedi.
"Daha do rusu bu sabahki sözlerinden ben öyle anlad m. Bu yüzden bu noktay iyice
ayd nlatman z için size geldim."
Nevile ba rd . "Ne garip! Tabii Kay zaman zaman, 'Camilla ölünce para bize kalacak,' dedi
ama onun benim pay
kastetti ini sand m... Neyse bu önemli de il. Nas l olsa param z var
bizim. Aç kças Audrey ad na da seviniyorum. Onun hiç paras yoktu. imdi durumu iyice
düzelecek."
Battle, "Ona nafaka ba lanmam m yd ?" diye sordu.
Nevile k zard . "Gurur denilen bir ey oldu unu unutmay n Bay Battle. Audrey kendisine
vermek istedi im paray hiçbir zaman kabul etmeye yana mad ."
Battle, "Çok ilginç," diyerek d ar ç kt .
Hemen gidip ye enini buldu. "Görünü te evdekilerin hemen hepsinin de Lady Tressilian'
öldürmeleri için güzel bir nedeni vard . Nevile Strange'le Audrey be yüzer bin alacaklar. Kay
Strange yar m milyonun kendisine verilece ini san yor. Mary Al-din'in art k devaml bir geliri
olacak ve böylece çal maktan kurtulacak. Tabii Thomas Royde'un bir ç kar yok. Ama
Hurstall'la Barrett bile kazançl ç yorlar. Evet, para bak ndan nedenler çok. Yaln z e er
yan lm yorsam bu cinayetin parayla bir ili kisi yok. E er s rf nefret yüzünden i lenilen bir
cinayet varsa bu da o. E er biri ç p i leri kar rmazsa katili de yakalayaca m!"
Angus MacWhirter Do u Koyu Oteli'nin teras nda oturmu , dü üncelerini ve duygular
inceliyordu.
Buraya neden geldim? Bir ey beni kendimi öldürmeye kalk
m bu yere'çekti san m. Belki
de kendi kendimi denemek, kalbimde hâlâ o eski umutsuzlu un olup olmad
anlamak
istiyordum.
Kar m Mona? Art k onunla ilgilenmiyorum bile. Mona o adamla evlendi. Londra'da bir gün
sokakta onun yan ndan geçtim. Ama Mona art k bende o eski duygular da uyand rmad . Mona
beni terk etti i zaman duydu um azap ve st rap geçti...
Islak bir köpe in kendisine çarpmas ve yeni edindi i arkada on üç ya ndaki Miss Diana
Brinton'un tela la yalvarmalar üzerine genç adam da dald
dü üncelerden uyand .
"Don, buraya gel. Haydi! Ne feci de il mi, Bay MacWhirter? Don k da ölü bir bal n üzerine
yatt san m. nsan onun kokusunu ta uzaktan duyuyor. Bal k çoktan kokmu tu."
MacWhirter, "Deniz suyu bir i e yaramaz," dedi. "S cak suyla sabun gerekli."
"Biliyorum. Ama otelde özel banyomuz yok bizim."
Sonunda Diana'yla genç adam Don'u usulca yukar ya, Mac-Whirter'in odas na ç kard lar.
Köpe i iyice y kad lar. Fakat bu i in sonunda ikisi de s rs klam olmu lard , o da ba ka.
Bu küçük olay MacWhirter'in biraz ne elenmesini sa lam .
Genç adam bir otobüse binerek, Saltington'a gitti. Oradaki temizleyiciye bir elbisesini
rakm .
yalar n yirmi dört saatte temizlendi i iddia edilen dükkândaki k z genç adama bo gözlerle
bakt . "MacWhirter mi dediniz? Korkar m elbiseniz daha haz r de il."
"Haz r olmas gerekir." MacWhirter elbiseyi k rk sekiz saat önce vermi ti.
z kay ts zca güldü. "Bize yeterli zaman b rakmad z ki."
"Saçma."

n ka lar çat ld . "Elbise haz r de il."
MacWhirter, "O halde onu alay m," dedi.
z ihtar etti. "Elbise daha oldu u gibi duruyor."
"Onu al p götürece im."
"Size yard m için elbiseyi yar na kadar temizleriz belki."
"Ben kimseden yard m istemek adetinde de ilim. Lütfen elbisemi verin."
z öfkeyle onu süzdükten sonra arka odaya gitti. Beceriksizce yap lm bir paketi getirerek
tezgâh n üzerinden genç adama do ru itti.
MacWhirter paketi alarak dükkândan ç kt .
Otele döndü ü zaman da bunu hiddetle yata n üzerine att . "Belki elbiseyi otelde biraz
temizlettirip ütületebilirim. Zaten fazla kirli de ildi o."
Genç adam paketi açar açmaz da öfkeyle ba rd . "Beceriksiz budalalar! Bu benim elbisem
de il ki! Renkleri bile de ik! Ben onlara lacivert elbisemi vermi tim. Küstah, ahmak
budalalar!"
Genç adam paketteki etikete bakt . Bunun üzerinde gerçekten MacWhirter yaz yd . "Ba ka bir
MacWhirter mi var? Yoksa budalal klar ndan etiketleri yanl m yap rd lar?"
MacWhirter buru uk elbiseye bakarken birdenbire burnunu çekti.
Bu kokuyu tan yordu o... Pek pis kokuydu bu... Ve bir köpekle ilgiliydi. "Tamam! Diana'yla
köpe i! Don pis pis bal k kokuyordu! Bu tak m da öyle!"
Genç adam e ilerek elbiseyi inceledi. Tamam... Ceketin omzunda bir leke vard ... Omzunda...
MacWhirter, " te bu çok ilginç," dedi.
Ne olursa olsun ertesi gün temizleyiciye giderek k za bir, iki söz söyleyecekti. Pek beceriksizdi
Angus MacWhirter ak am yeme inden sonra otelden ç karak a r a r iskeleye indi. Araba
vapuruna binerek Tuzlu Koy taraf na geçti. te hayat nda ikinci defa Ç plak Burun'a gidiyordu.
Oras kendisini çekmi ti.
Genç adam tepeye t rmanmaya ba lad . Önce Balmoral Ote-li'nin önünden geçti, sonra da
büyük bir kö kün. Kap daki ad okudu: 'Mart Burnu'.
Ah, evet... Ya kad n öldürüldü ü ev bu... Oteldekiler bu olaydan söz edip durdular. Oda
hizmetçisi bile bu kc uyu açt .
MacWhirter, yoku tan indi. Ufak bir kumsal a ktan sonra tekrar bir yamaca t rmanmaya
ba lad . Ç plak Tepe s nt , korkunç bir yerdi.
MacWhirter uçurumun kenar nda durarak a
ya, denize bakt . O gece de böyle durmu tu.
Genç adam o s radaki duygular
canland rmaya çal . Çaresizlik, öfke, b kk nl k... Her eyi
sona erdirme iste i...
Ama bütün o hisler ölmü lerdi art k.
Oysa o s rada Mona'y dü ünmek kendisine nas l da azap vermi ti. imdi kar
sakin sakin
hat rlayabiliyordu. Mona aptal n biriydi. Kendisine iltifat edenlere hemen inan verirdi. Yaln z
güzeldi. Çok güzeldi. Güzel ve kafas z. Asl nda hayalimde ya att m kad nla bir ili kisi de
yoktu.
Hayalimdeki kad n da güzeldi tabii. Beyaz eteklerini uçurarak karanl k gecede ko an belli
belirsiz bir hayal...
Sonra birdenbire beklenmedik bir ey oldu. Karanl klar aras ndan bir kad n ç kt ... Beyazl bir
kad n. H zla uçurumun kenar na do ru ko uyordu. Umutsuzca, çaresizce...
MacWhirter bu çaresizli i, bunun ne anlama geldi ini biliyordu.
Kad n tam kendisini a
ya ataca s rada genç adam gölgelerin aras ndan f rlayarak onu
yakalad ! Öfkeyle, "Hay r," dedi. "Bunu yapamazs z!"
Sanki bir ku u yakalam . Kad n ç rp yordu. Sessizce ç rp yordu. Sonra yine bir ku gibi
birdenbire hareketsiz kald .
MacWhirter tela la, "Kendinizi a
ya atmay n," diye ba rd . "De mez buna. Hiçbir ey
de mez. Çok mutsuzsan z bile..."
Kad n hafifçe bir ses ç kard . Belki de gülmü tü.
Genç adam sert sert, "Mutsuz de il misiniz?" dedi. "O halde derdiniz nedir?"
Kad n hemen alçak sesle, nefes verir gibi bu soruyu cevaplad . "Korkuyorum."
"Korkuyor musunuz?" MacWhirter o kadar
rd ki genç kad
b rakt . Onu daha iyi
görebilmek için bir ad m geriledi. O zaman kad n do ruyu söyledi ini de anlad . Onun
lg ncas na uçuruma ko mas n nedeni gerçekten korkuydu. Ufak, beyaz, zeki yüzünün

anlams zla mas n nedeni de korkuydu. Birdenbire epey ufak gözleri de yine deh etle
irile mi ti.
MacWhirter hayretle, "Neden korkuyorsunuz?" diyebildi.
Kad n sesi o kadar hafifti ki genç adam onun sözlerini zorlukla duydu. "As lmaktan
korkuyorum."
Evet, kad n böyle söylemi ti. Genç adam hâlâ ona hayretle bak yordu. "Demek neden bu?"
"Evet. Dara ac yerine çabuk bir ölüm..." Kad n gözlerini kapayarak titredi.
MacWhirter kafas nda her eyi mant kla birbirine ba yordu. Lady Tressilian? Öldürülen o ya
kad n? Sonra kad
suçluyormu gibi sesini yükseltti. "Siz ilk Bayan Strange olacaks z."
Hâlâ titreyen genç kad n ba
sallad . "Evet."
MacWhirter söylenenleri an msamaya çal arak sözlerini a r a r sürdürdü. "Kocan
tutuklad lar de il mi? Onun aleyhinde bir sürü kan t vard . Sonra kan tlar birinin mahsus
haz rlam oldu unu anlad lar..." Duraklayarak Audrey'i süzdü.
Genç kad n titremiyordu art k. Orada durmu uslu bir çocuk gibi ona bak yordu. Onun bu hali
MacWhirter'i dayan lamayacak kadar etkiledi.
"Anl yorum... Evet, durumu anl yorum... Kocan z sizi ba ka bir kad n için terk etmi ti, de il mi?
Oysa siz onu çok seviyordunuz. Bu yüzden..." Duraklad . Sonra da ekledi. "Anl yorum... Kar m
da beni ba ka bir erkek için b rakt ."
Audrey kollar
kald rarak umutsuzca, deli gibi kekelemeye ba lad . "H-H-Hay r! Ö-Ö-Ö-Öyle
de il! Hiç de il!"
MacWhirter onun sözünü kesti. Sesi ciddi ve otoriterdi. "Eve gidin. Ve art k korkmay n!
Duyuyor musunuz? Sizi asmalar na engel olaca m!"
Mary Aidin salondaki kanepeye uzanm . Ba a yordu. Bitkin haldeydi.
Resmi soru turma bir gün önce yap lm ve sonra ertelenmi ti.
Lady Tressilian' n cenaze töreni ertesi gün yap lacakt . Aud-rey'le Kay, siyah elbiseler almak
için arabayla Saltington'a gitmi lerdi. Ted Latimer de onlara arkada k ediyordu. Nevile'le
Thomas ise yürüyü e ç km lard . Bu yüzden Mary evde yaln zd .
"Affedersiniz, efendim..." Hurstall kap da duruyordu.
"Evet, Hurstall?"
"Bir bey sizi görmek istiyor. Onu çal ma odas na ald m."
Mary u
a hem hayret, hem de s nt yla bakt . "Kim o?"
"Ad n MacWhirter oldu unu söyledi, efendim."
"Onu tan yorum."
"Evet, efendim."
"Gazeteci olmal . Onu içeri almamal yd n, Hurstall."
ak öksürdü. "Onun gazeteci oldu unu sanm yorum. Kendisi Bayan Audrey'in arkada
olmal ."
"Ah, o ba ka."
Mary saçlar
düzelterek, yorgun yorgun holden geçti. Çal ma odas na girdi. Pencerenin
önünde duran uzun boylu, genç adam kendisine do ru döndü ü zaman da biraz
rd . Bu
yabanc Audrey'in ahbap olabilece i bir kimseye benzemiyordu.
Ama Mary yine de nazik nazik, "Çok üzgünüm," dedi. "Bayan Strange evde de il. Onu görmek
istiyordunuz san m."
Genç adam onu dü ünceli bak larla süzdü. "Siz Miss Mary Aldin'siniz de il mi?"
"Evet."
"Bana yard m edebilece inizi san yorum. Bir ip ar yorum ben."
Mary büyük bir hayretle, " p mi?" dedi.
"Evet, ip. pler nereye konuluyor?"
Mary ipnotize olmu gibi, "Nas l bir ip?" diye sordu.
MacWhirter, "Her tür ip olabilir," dedi.
Kad n karars zca m ldand . "Belki bahç van n araçlar koydu u yerde..."
"Oraya gidelim mi?"
Mary genç adam bahçedeki kulübeye götürdü. Ama orada k sa bir iple biraz sicim vard .
MacWhirter ba
sallad . "Ben bir kangal ip istiyorum."
Mary duraklad . " ey... Tavan aras nda bir oda var..."
"Evet, belki ip oradad r."

Eve girerek, tavan aras na ç kt lar bu sefer. Mary tavan aras ndaki odan n kap
açt .
MacWhirter e ikte durarak içeri bakt . Sonra da acayip bir tav rla memnun memnun derin bir
nefes ald .
te orada," dedi.
Gerçekten de kap n hemen yan ndaki sand n üzerinde bir kangal ip duruyordu. Bunun
yan nda eski bir oltayla güve yemi yast klar duruyordu. MacWhirter Mary'i kolundan tutarak
usulca içeri soktu. Durarak ipe bakt lar. Sonra genç adam kangala dokundu.
"Her eyi iyice hat rlaman istiyorum, Miss Aidin. Etraf toz içinde. Ama ipin üzerinde hiç toz
yok. Yoklay n."
Mary hayretle, " p biraz slak," dedi.
"Evet." MacWhirter ç kmak için döndü.
Mary, "Fakat ipi b rakt z," diye ba rd . "Onu istemiyor muydunuz?"
Genç adam gülümsedi. "Sadece bir ip olup olmad
anlamak istedim. Belki bu kap
kitlemeniz iyi olur Miss Aidin. Anahtar al n ve bunu ya Ba müfetti Battle'a ya da Müfetti
Leach'a verin."
ya inerlerken Mary kendisini toplamaya çal . Hole eri tikleri zaman da, "Do rusu hiçbir
ey anlayam yorum," dedi.
MacWhirter kesin bir tav rla cevap verdi. "Anlaman z gerekmiyor." Mary'nin elini dostça s kt .
"Bana yard m etti iniz için te ekkür ederim."
O kap dan ç karken Mary kendi kendine, "Acaba ben rüya m gördüm?" diye soruyordu.
Ev halk ö le yeme inden kalkt klar s rada Ba müfetti Batt-le'la Müfetti Leach da geldi.
Battle pek nazikti. "Sizi rahats z etmedi imi umar m. Ama ö renmek istedi im bir, iki ey var.
Mesela u eldiven... Kimin bu?" Sar deriden küçük bir eldiveni havaya kald rarak Audrey'e
bakt . "Sizin mi bu, Bayan Strange?"
Audrey ba
sallad . "Hay r, hay r. Benim de il."
"Miss Aidin?"
"Sanm yorum. Benim sar eldivenim yok."
"Eldivene bakabilir miyim?" Kay elini uzatt . "Hay r, benim de il bu."
"Eldiveni dener misiniz?"
Kay eldiveni giymeye çal
ama çok küçüktü bu.
Battle yine Audrey'e döndü. "Sizin eliniz çok küçük. Eldivenin size uyaca
san yorum."
Audrey eldiveni ba müfetti ten alarak sa eline geçirdi.
Nevile sert sert, "Battle," dedi. "Audrey size o eldivenin kendisinin olmad
söyledi ya!"
Battle, "Ah," diye m ldand . "Belki yan ld . Belki de unuttu."
Audrey, "Bu benim olabilir," dedi. "Eldivenler birbirlerine çok benzerler. Öyle de il mi?"
Battle, "Her neyse," diye cevap verdi. "Bu eldiven sizin pencerenizin önündeki sarma kta
bulundu, Bayan Audrey. Öbür tek de yan ndayd ."
Bir sessizlik oldu.
Audrey bir ey söylemek için a
açt . Sonra da kapatt . Kendisini dikkatle süzen Battle'dan
gözlerini kaç rd .
Nevile aya a f rlad . "Buraya bak n, Battle..."
Ba müfetti ciddi ciddi, "Sizinle ayr konu mam z belki daha iyi olur, Bay Strange," dedi.
"Tabii. Kütüphaneye gelin." Nevile h zla odadan ç kt . Batt-le'la ye eni onu izlediler.
Nevile kütüphanenin kap
kapat r kapatmaz öfkeyle, "Kar n penceresinin önünde bulunan
eldiven hikâyesi de nedir?" diye ba rd .
Battle usulca, "Bay Strange," diye aç klad . "Biz bu evde çok acayip eyler bulduk."
Nevile ka lar
çatt . "Acayip eyler mi? Ne demek istiyorsunuz?"
"Onlar size gösterece im." Battle ye enine dönerek ba
sallad .
Leach odadan ç kt . Geri döndü ü zaman elinde acayip bir cisim vard .
Battle, "Gördü ünüz gibi," dedi. " u öminenin önüne konulan parmakl klardan ç kar lm çelik
bir tokmak. A r çelik bir tokmak. Sonra bir raketin tepesi kesilip ç kar lm ve çelik topuz
bunun sap na vidalanm ." Bir an durdu. "Lady Tressilian' n bununla öldürüldü ü kesin."
Nevile titredi. "Korkunç! Siz bu... bu kâbusu nerede buldunuz?"
"Topuz temizlenerek tekrar öminenin önündeki parmakl a tak lm . Ama katil bunun vidal
sm
silmeyi unutmu tu. Orada kan izi bulduk. Raketin tepesiyle sap ise birbirlerine
plasterle yap
lm lard . Sonra da bu merdivenin alt ndaki dolaba at 11 vermi ti. Böyle bir

eyi aramaya kalk masayd k, raket dolaptaki di er e yalar n aras nda dikkati bile
çekmeyecekti."
"Çok zekisiniz, Battle."
"Programl bir ara rman n sonucu ha."
"Parmak izi yok herhalde?"
"Raketin a rl ndan bunun Bayan Kay Strange'in oldu u anla yor. Bunu hem o kullanm ,
hem de siz. Ama sapta, bundan sizden sonra ba ka birinin yararland
gösteren çok belirli
izler de var. Eldivenli bir elin b rakt
izler. Bir tek belirli parmak izi de bulduk. Raketin ba yla
sap plasterle yap
rken kalm
bu. Bu izi b rakan n bundan haberi olmad
da belliydi. u
ara size onun kim oldu unu söyleyemeyece im. Çünkü daha önce aç klamam gereken ba ka
noktalar var." Battle bir an durdu. Sonra da sözlerini sürdürdü. "Kendinizi bir oka
haz rlamal
z, Bay Strange. Ama önce size bir ey sormak istiyorum: Bu kö kte bulu may
isteyenin siz oldu undan emin misiniz? Bunu Bayan Audrey teklif etmedi mi?"
"Audrey öyle bir ey yapmad ! Audrey..."
Kap aç larak Thomas Royde, içeri girdi. " e kar
m için özür dilerim. Ama burada
bulunmam n iyi olaca
dü ündüm."
Nevile yorgun yorgun ona bakt . "Kusura bakma, dostum. Ama bu özel bir konu ma..."
"Korkar m buna ald racak durumda de ilim. D ardayken bir ad duydum." Thomas bir an
durdu. "Audrey'in ismini."
Nevile öfkelendi. "Audrey'in ad n seninle ne ilgisi var?"
"Madem bu konu aç ld ... o ad n seninle ne ilgisi var? Aud-rey'e kesin bir ey söylemedim ama
buraya onunla evlenmek için geldim. Audrey de bunu biliyor san m. Ve ben onunla
evlenece im!"
Battle öksürdü.
Nevile irkilerek ona do ru döndü. "Affedersiniz. Konu ma böyle kesilince..."
Ba müfetti , "Benim için önemli de il bu, Bay Strange," dedi. "Ben size bir soru daha sormak
istiyorum. Cinayet gecesi giydi iniz koyu mavi ceket... Bunun omzunda ve yakas n içinde
aç k sar saç telleri bulduk."
"Onlar benim saçlar m olmal ..."
"Ah, hay r, sizin saçlar z de il, efendim. Bir kad n saçlar onlar. Kollarda ise k l teller
bulduk."
"Herhalde Kay'in onlar... Di er tellerin Audrey'in oldu unu söylemek istiyorsunuz san m?
Olabilir. Yan lm yorsam bir gece kol dü mem Audrey'in saçlar na tak ld ."
Müfetti Leach söze kar . "O zaman sar saçlar ceketin kolunda bulurduk."
Nevile ba rd . "Ne demek istiyorsunuz?"
Battle, "Ceketinin yakas n iç taraf nda pudra izi de var," diye aç klad . "Bahar-Numara 1. Ho
kokulu ve pahal bir pudra bu. Bana bu pudray kulland
da söylemeyin, Bay Nevile. Size
inanacak de ilim. Bayan Kay Strange Güne in Öpücü ü adl pudray sürüyor. Bayan Audrey ise
Bahar-Numara 1'i."
Nevile tekrarlad . "Ne demek istiyorsunuz?"
Battle öne do ru e ildi. "Bayan Audrey bir ara o ceketi giymi . Saçlar ve pudra cekette bu
yüzden kalm olabilir ancak. Demin gösterdi im eldiveni de gördünüz. Onun da Bayan
Audrey'in oldu u belli. O sa tekti. te solunki de burada." Sar eldivenin tekini cebinden
kararak masaya koydu. Bu buru mu -tu. Üstünde pasa benzer lekeler de vard .
Nevile hafif bir korkuyla, "O lekeler nedir?" dedi.
Battle kesin bir tav rla aç klad . "Kan, Bay Strange. Bunun sol eldiven oldu unu da unutmay n.
Ve Bayan Audrey de solak. Bunu geçen gün kahvalt sofras nda fark ettim... Çelik tokmak,
onun odas ndaki ömineden. Eldiven onun penceresinin önündeki sarma a s
. Pudra
da onun, saç telleri de. Katil Lady Tressilian' n sa aka na vurmu tu. Ama karyolan n
durumu yüzünden katilin di er tarafa geçmesi imkâns zd . Bu yüzden Lady Tressilian'a sa elle
vurmak kolay olmazd . Ama solak biri bu i i kolayl kla yapard ..."
Nevile, ba müfetti i a
görüyormu gibi güldü. "Yani Audrey'in bütün bu haz rl klar
yapt
ve paraya konmak için y llardan beri tan
ya bir kad
öldürdü ünü mü iddia
ediyorsunuz?"
Battle ba
sallad . "Hay r, söylemek istedi im bu de il. Çok üzgünüm, Bay Strange ama
durumu iyice anlaman z gerekiyor. Asl nda cinayet sizin yüzünüzden i lendi. Siz Audrey
Strange'i terk etti inizden beri o sizden nas l intikam alaca
dü ünüyordu. Sonunda dengesi

bozuldu. Belki de zaten kafaca pek sa lam de ildi. Herhalde sizi öldürmenin yeterli bir intikam
olmayaca
dü ünüyordu. Sizin Lady Tressilian'la kavga etti iniz bir ak am seçti. Yatak
odan zdan ceketinizi alarak giydi. Ya kad
öldürdü ü zaman ceketin kanlanmas
istiyordu.
Golf sopas n üzerinde parmak izlerinizi bulaca
bildi i için onu da yere b rakt . Tabii
sopan n ucuna saç ve kan bula rmay da unutmad . O kö kteyken sizin de buraya gelmeniz
fik-asl nda kafan za Bayan Audrey soktu. Sizi onun önceden tahmin edemedi i bir ey kurtard :
Lady Tressilian' n ç ng ra çalmas ve Barrett'in sizi evden ç karken görmesi."
Neviie elleriyle yüzünü örtmü tü. " nanamam! Buna inana-mam! Audrey bana hiçbir zaman
dü man olmad . Siz durumu yanl anlam
z. Audrey dünyan n en dürüst ve en iyi insan r.
Kalbinde en ufak bir kötülük bile yoktur onun."
Battle içini çekti. "Sizinle tart acak de ilim, Bay Strange. Ben sadece sizi oka kar
haz rlamay istedim. Bayan Strange'i tutuklayaca m. Tutuklama emri cebimde. Onun için bir
avukat tutman z iyi olur."
"Saçma bu! Tamam yla saçma!"
"A k sand
zdan daha kolayl kla kine döner, Bay Strange."
"Yan yorsunuz! Çok yan yorsunuz!"
Thomas söze kar . 'Yan ld klar tekrarlay p durma, Neviie." Sesi sakin ve nazikti. "Kendini
toplamaya çal . Durumu anlam yor musun? Audrey'i ancak övalyelikten vazgeçerek gerçe i
aç klad n takdirde kurtarabilirsin."
"Gerçe i mi? Yani..."
"Audrey'le Adrian' n ili kisini." Thomas polislere döndü. "Bay Battle siz asl nda i in iç yüzünü
bilmiyorsunuz. Neviie, Audrey'i terk etmedi. Audrey onu b rakt . A abeyim Adrian'la kaçt
Audrey. Adrian araba kazas nda öldü. O zaman Neviie, Audrey'e kar çok mertçe davrand .
Onun kendisini bo amas
sa lad ve suçu da üzerine ald ."
Neviie s nt yla, "Onun rezil olmas istemedim," diye homurdand . "Durumu ba kalar n
bildi inden haberim yoktu."
Thomas k saca, "Adrian olaydan k sa bir süre önce durumu bana mektupla aç klad ," diye
cevap verdi. Sonra yine Battle'a bakt . "Anlam yor musunuz? Ortada Audrey'in cinayet i lemesi
için hiçbir neden yok. Audrey, Nevile'den nefret etmiyor ki. Tersine, Nevile'e derin bir minnet
duyuyor. Hatta Neviie ona nafaka vermek bile istedi ama Audrey bunu kabul etmedi. Tabii
Neviie onun Kay'le tan mas
isteyince de, Audrey onu reddedemedi."
Neviie heyecanla ba rd . "Gördü ünüz gibi Audrey'in cinayet i lemesi için bir neden yok!
Thomas hakl !"
Battle'in tahtadan oyulmu a benzeyen yüzü ifadesizdi. "Neden sadece bir tek nokta. Bu
bak mdan yan lm olabilirim. Fakat her ey Bayan Audrey'in suçlu oldu unu gösteriyor."
Neviie anlaml anlaml , " ki gün önce," dedi. "Her ey benim suçlu oldu umu gösteriyordu."
Battle biraz
rd . "Do rusu... Ama buraya bak n Bay Strange. Benden neye inanmam
istedi inizin fark nda m
z? Bu evde ikinizden birden nefret eden biri mi var? Siz haz rlad
tuza a dü meyince, bu sefer de Bayan Audrey'in aleyhinde kan tlar m haz rlad ?"
Neviie tekrar elleriyle yüzünü örttü. "Siz böyle söyleyince... bu inan lacak bir eymi gibi
gelmiyor insana."
"Ben görevimi yapmak zorunday m, Bay Strange." Battle birdenbire aya a kalkt .
Önce o ve Leach odadan ç kt lar. Nevile'le Thomas da hemen iki polisi izlediler.
Hepsi de salona girdiler ve kap n önünde duraklad lar. O zaman Audrey Strange a r a r
kalkt , onlara do ru yürüdü. Gözlerini Battle'a dikmi ti. Hafifçe gülümsüyor gibiydi. Usulca,
"Beni istiyorsunuz de il mi?" dedi.
Battle resmile ti. "Sizi 12 Eylül'de Lady Camilla Tressilian' öldürmek suçuyla tutukluyorum.
Söyleyece iniz her ey yaz lacak. Bu ilerde davada, aleyhinizde kan t olarak kullan lacak."
Audrey içini çekti. Ufak, biçimli yüzü sakindi. "Rahatlad m... Her ey sona erdi i için
seviniyorum..."
Nevile öne do ru at ld . "Audrey! Konu ma! Bir ey söyleme!"
Genç kad n ona gülümsedi. "Neden, Nevile? Hepsi de do ru... Ve ben çok yorgunum..."
Leach derin bir nefes ald . Neyse... Esrar çözüldü. Kad n deli tabii... Ama day ma da ne oldu?
Ba müfetti sanki bir hayalet görmü gibi duruyor, sanki gözlerine inanam yormu gibi o
zavall deli kad na bak yor...
Ayn anda Hurstall kap da belirerek, "Bay MacWhirter," diye haber verdi.

Genç adam kesin bir tav rla içeri girerek do ru Battle' n yan na gitti. "Tressilian olay yla
ilgilenen polis memuru siz misiniz?"
"Evet."
"O halde size önemli bir aç klamada bulunmam gerekiyor. Daha önce gelmedi im için özür
dilerim. Ama geçen pazartesi gecesi gördü üm eyin ne kadar önemli oldu unu ancak yeni
anlad m." MacWhirter odada çabucak etraf na bak nd . "Ba ka bir yerde konu abilir miyiz?"
Battle, Leach'e döndü. "Sen burada Bayan Strange'le bekler misin?"
Leach resmi bir tav rla, "Emredersiniz, efendim," dedi. Sonra e ilerek day
n kula na bir
eyler f ldad .
Battle, MacWhirter'a i aret etti. "Gelin." Genç adam al p kütüphaneye götürdü.
imdi anlat n bakal m... Müfetti Leach bana sizi daha önce gördü ünü söyledi... Geçen k
san m."
MacWhirter, "Evet," dedi. " ntihara kalk
m zaman. Bu da anlataca m hikâyenin bir k sm
olu turuyor."
"Sizi dinliyorum, Bay MacWhirter."
"Geçen ocak ay nda, Ç plak Tepe'den kendimi a
atarak intihar etmek istemi tim... Geçen
pazartesi gecesi yine o tepeye t rmand m. Orada uzun bir süre oturdum. A
ya denize, Do u
Koyu'na bakt m. Sonra da sola do ru. Yani bu eve... Kö k ay
nda gayet iyi gözüküyordu."
"Evet."
"Cinayetin pazartesi gecesi i lendi ini ancak bu sabah kavrad m." MacWhirter öne do ru e ildi.
"Size o gece gördüklerimi anlataca m."
Battle be dakika sonra salona döndü asl nda. Ama içerdeki-lere sanki aradan saatler geçmi
gibi geldi.
Kay birdenbire kendini kaybederek Audrey'e, "Katilin sen oldu unu biliyordum!" diye ba rd .
"Bir i ler kar rd
seziyordum!"
Mary Aidin çabucak, "Kay, rica ederim," dedi.
Nevile sert sert, "Kes sesini, Kay," diye homurdand .
Ted Latimer a lamaya ba layan Kay'in yan na gitti. "Kendini toplamaya çal , hayat m." Sesi
efkat doluydu. Sonra öfkeyle Nevile'e bakt . "Kay'in sinirlerinin ne kadar gergin oldu unun
fark nda de ilsin! Neden onunla biraz ilgilenmiyorsun?"
Kay, "Bir eyim yok..." diye m ldand .
Ted, "Seni al p bunlar n hepsinden de uzakla rmak istiyorum," dedi.
Battle odaya girdi o s rada. Yüzü yine ifadesizdi. "Bayan Audrey, ufak bir bavul al r m
z?
Korkar m e yalar
toplarken Müfetti Leach'in yan zda bulunmas gerekiyor."
Mary at ld . "Ben de seninle gelece im, Audrey."
ki kad n müfetti le d ar ç kt ktan sonra Nevile merakla, "O adam ne istiyormu ? diye sordu.
Battle a r a r, "MacWhirter acayip bir hikâye anlatt ," dedi.
"Onun Audrey'e bir yard
olmad m ? Zavall , hâlâ tutuklamak niyetinde misiniz?"
"Size söyledim, Bay Strange. Görevimi yapmak zorunday m."
Nevile döndü. Yüzünde derin bir umutsuzluk vard . "Herhalde Trelawny'e telefon etmem iyi
olur."
"Acelesi yok, Bay Strange. Bay MacWhirter'in aç klamalar yüzünden önce bir deney yapmam
gerekiyor. Ama önce Bayan Strange'i yollayaca m."
Audrey merdivenden iniyordu. Müfetti Leach de yan ndayd . Genç kad n hâlâ çok sakindi.
Nevile ona do ru giderek ellerini uzatt . "Audrey..."
Genç kad n ifadesiz bak lar onun üzerinden kayd . "Zarar yok, Nevile... Ben ald rm yorum.
Hiçbir eye ald rm yorum."
Thomas, sanki Audrey'in yolunu kesmek istiyormu gibi sokak kap
n önüne dikilmi ti.
Genç kad n hafifçe gülümsedi. "Sad k Thomas..."
Adam, "Yapabilece im bir ey varsa..." diye m ldand .
Audrey, "Art k kimse bir ey yapamaz," dedi. Ba
dikle ti-rerek d ar ç kt .
Kö kün önünde bir polis arabas bekliyordu. Audrey'le Leach buna bindiler.
Ted Latimer takdirle, " ahane bir veda sahnesiydi bu," dedi.
Nevile öfkeyle ona döndü. Battle ustal kla ikisinin aras na girdi. Sesini onlar yat rmak
istiyormu gibi yükseltti.

"Demin de söyledi im gibi bir deney yapmam gerekiyor. Bay MacWhirter iskelede bekliyor. On
dakika sonra onunla bulu aca z. Motora binece imiz için han mlara onlar s cak tutacak eyler
giymelerini öneririm. Lütfen on dakikaya kadar haz r olun."
Onda oyunculara emirler veren bir sahne direktörü hali vard . Di erlerinin
n yüzlerine de
ald rm yordu.
dan aç r aç lmaz hava da serinlemi ti. Kay giymi oldu u k sa kürk cekete iyice sar ld .
Motor nehirde Mart Burnu'nun a
na do ru indi. Sonra da burnu ha in görünü lü Ç plak
Tepe'den ay ran küçük koya girdi.
Kay'le Ted yan yana durmu sulara bak yorlard . Nevile bir kö eye çökmü , ayaklar da
ileriye do ru uzatm . Mary Al-din'le Thomas Royde burunda oturuyorlard . Hepsi de zaman
zaman merakla k çta duran sakin MacWhirter'e bir göz at yorlard .
plak Tepe'nin koyu gölgesinin dü tü ü yere do ru kayarlarken Battle de motoru durdurdu.
Dü ünceli bir tav rla konu maya ba lad . "Acayip bir vakayd bu. Kar la
m vakalar n en
acayiplerinden biri. Cinayet konusunda genel bir ey söylemek istiyorum. Asl nda bu benim
fikrim de il. Bu sözleri bir ahbab mdan duydum. Herhalde o da ba ka birinden i itmi ti bunu."
"Cinayetle ilgili bir haberi veya bir dedektif roman
okudu unuz zaman dikkatinizi bir ey
çeker. Hikâyenin cinayetle ba lamas . Asl nda bu yanl r. Çünkü cinayet çok daha önce
ba lar. Bir cinayet belirli bir anda, belirli bir noktada birle en de ik olaylar n bir toplam r.
Dünyan n çe itli yerlerinden gelen kimseler, önceden bilmedikleri birtak m nedenler yüzünden
olaya kar rlar. Bay Royde buraya Malakka'dan geldi. Bay MacWhir-ter intihar etmeye
kalk
yeri yeniden görmek istedi."
"Cinayet asl nda bir hikâyenin sonudur. Kritik and r. S r noktas r." Battle bir an durdu. " te
imdi de s rday z."
Be ki i ona do ru döndü. Sadece be ki i. MacWhirter, Battle'a bakmad . Di er be inin
yüzünde hayret vard .
Mary Aidin, "Yani," dedi. "Lady Tressilian' n ölümü çe itli olaylar n bir sonucu muydu?"
"Hay r, Miss Aidin. Lady Tressilian' n ölümünden söz etmiyorum. Asl nda bu cinayet katilin as l
amac de ildi. Ben cinayetten söz ederken unu kastediyorum: Audrey Strange'in ölümünü..."
Battle birinin birdenbire solu unu tuttu unu fark etti. Acaba korkuyor mu, diye dü ündü.
Sonra sözlerini sürdürdü. "Cinayet uzun bir süre önce planland . Hatta belki geçen k ... En
ufak ayr nt na kadar hesapland bu. Katilin bir amac vard . Bir tek amac . Audrey Strange'in
cinayet suçuyla as larak ölmesi..."
"Plan kendisini çok zeki sanan biri kurnazca haz rlad . Katillerin ço u kendilerini pek
be enirler. Önce Nevile Strange aleyhindeki fazla güçlü olmayan uydurma kan tlar ortaya ç kt .
Tabii katil bizim bunlara kanmayaca
biliyordu. Ama bu yüzden ayn cinayet konusundaki
ikinci kan t grubunu yalan saymayaca
zdan da emindi... Oysa dikkatle incelendi i zaman
Audrey Strange aleyhindeki kan tlar n da yapma olabilece i ortaya ç yor. Bayan Audrey'in
öminesinden al nan topuz, kana bulanm sol eldiven... Bunun ve di er tekinin pencerenin
önündeki sarma
n dallar aras na saklanmalar ... Bayan Audrey'in kulland
pudran n
ceketin yakas n içine sürülmesi... Saç telleri. Bay Audrey'in odas ndan al nan plasterde
normal olarak parmak izlerinin bulunmas ... Lady Tressilian'a solak birinin vurmu gibi
gözükmesi..."
"Tabii Bayan Audrey'i as l kötü duruma dü üren davran . Onu tutuklad
z zaman nas l
davrand
gördünüz. Herhalde bundan sonra Bayan Audrey'in suçsuz oldu una da
inanamazs z... in iç yüzünü bilen o kimse hariç tabii... Bayan Audrey hemen hemen suçlu
oldu unu itiraf etti de il mi? E er ba mdan bir olay geçmemi olsayd onun suçsuz oldu una
da inanamazd m... Bayan Audrey'in sözlerini duydu um ve yüzündeki ifadeyi gördü üm zaman
çok sars ld m. Çünkü ayn eyi yapan bir k zla kar la
m. O da masum olmas na ra men
suçlu oldu unu da söylemi ti... Bayan Audrey de bana o k n gözleriyle bak yordu..."
"Görevimi yapmam gerekiyordu. Bunu biliyordum. Biz polis memurlar kan tlara göre
davranmak zorunday z. Hislerimiz ve dü üncelerimiz önemli say lmaz. Fakat o anda bir mucize
olmas için dua etti imi size aç klayabilirim. Çünkü o kad
art k sadece bir mucizenin
kurtarabilece ini biliyordum." "Ve bekledi im mucize oldu! Hem de çabucak!" "Bay MacWhirter
bana gelerek hikâyesini anlatt ." Battle bir an durdu. "Bay MacWhirter bana kö kte
anlatt klar
tekrarlar m
z?"
Genç adam döndü. K sa, kesin cümlelerle konu maya ba lad . Sözleri k sa ve özlü oldu u için
inand
yd . Ocak ay nda intihardan kurtulu unu ve tepeyi tekrar görme iste ine kap

anlatt . Sözlerini, "Pazartesi gecesi oraya gittim," diye sürdürdü. "Dü üncelere dalm m. Saat
on bire geliyordu san m. Burundaki kö ke bakt m. Yani Mart Burnu'na." Bir an durdu. "Evdeki
pencerelerin birinden denize bir ip sark lm oldu unu fark ettim... Bir adam bu ipe
rman yordu."
Di erleri bu sözlerin anlam
ancak bir dakika sonra kavrayabildiler.
Mary Aidin ba rd . "O halde katil d ardan biriydi! çimizden biri de ildi o. Katil bir h rs zd ."
Battle, "O kadar acele etmeyin," dedi. "Katil nehrin di er k
ndan gelen biriydi. Çünkü suyu
yüzerek a
. Ama ipi a
ya evden birinin sark tm olmas gerekirdi... O gece nehrin öbür
nda kimin oldu unu biliyoruz. Onu on buçukla on biri çeyrek geçe aras kimse
görmemi ti. Ve onun suyun bu taraf nda bir ahbab da vard ." Bir an durdu. "Öyle de il mi, Bay
Lati-mer?"
Ted bir ad m gerileyerek tiz bir sesle hayk rd . "Ben yüzmesini bilmem ki! Herkes fark nda
bunun! Kay ona yüzemedi imi söyle."
Genç kad n, "Gerçekten," dedi. "Ted yüzmesini bilmez!"
Battle nazik nazik sordu. "Öyle mi?" Ted di er tarafa do ru giderken ba müfetti ilerledi.
Bir sars nt oldu. Sonra bir su
rt duyuldu.
Battle çok üzülmü gibi, "Ah," diye ba rd . "Bay Latimer suya dü tü!" Nevile, genç adam n
pe inden nehre atlamaya haz rlan rken onu s ca kolundan tuttu. "Ah, hay r, hay r, Bay
Strange. Islanman za gerek yok. ki adam m bekliyor zaten... u kay kta bal k tutanlar..."
Ba müfetti motorun yan ndan e ilerek suya bakt . lgiyle, "O gerçekten yüzemiyor," dedi.
"Neyse... Bay Lati-mer'i sudan ç kard lar. Daha sonra ondan özür dileyece im. Ama bir insan n
yüzme bilip bilmedi ini kesinlikle ancak bir yoldan anlayabilirsiniz. Onu suya atarak.
Anlayaca
z Bay Strange, ben her eyden emin olmak isterim. Önce Bay Latimer'i üpheliler
listesinden silmem gerekiyordu. Bay Thomas Royde'un ise kolu sakat. O ipe t rmanamazd ."
Battle'm sesi iyice yumu a-y p tatl la . "Böylece size geldik. Öyle de il mi, Bay Strange. yi
bir atlet, da , yüzücü... Siz o gece gerçekten on buçukta araba vapuruyla kar ya geçtiniz.
Fakat Do u Burnu Oteli'nde sizi on biri çeyrek geceye kadar gören olmad . Tabii siz o arada
Bay Latimer'i arad
da iddia ettiniz, o da ba ka."
Nevile kolunu çekerek Battle'm elinden kurtard . Ba
arkaya atarak güldü. "Yani ben nehri
yüzerek a m ve bir ipe t rmand m öyle mi?"
Battle, " pi daha önce pencerenizden a
ya sark tm
z," dedi.
"Lady Tressilian' öldürdükten sonra da yüzerek geri döndüm de il mi? Böyle acayip bir eyi
neden yapay m? Sonra... aley-himdeki o kan tlar kim haz rlad ? Herhalde ben!"
Battle, "Evet, siz," diye cevap verdi. "Kötü bir fikir de de ildi bu."
"Camilla Tressilian' öldürmem için ne neden vard ?" Battle, "Bir neden yoktu asl nda," dedi.
"Ama siz eski kar
n as lmas
istiyordunuz. Ba ka bir erkek için sizi terk eden o kad .
Asl nda siz biraz anormalsiniz. Çocuklu unuzdan beri öylesiniz. Ha, akl ma gelmi ken... o eski
ok ve yay cinayetini yeniden inceledim. Size kötülük eden herkese bunu ödetmekten
ho lan yorsunuz. Ölüm size öyle a r bir ceza gibi de gelmiyor. Hele Audrey konusunda onun
ölmesi bile size yeterli gelmeyecekti. Sevdi iniz Audrey'in ölmesi. Ah, evet. Onu gerçekten
seviyordunuz ama sonra a
z kine döndü. Audrey'in azap çeke çeke ölmesini istiyordunuz.
Böyle bir eyi planlayacakt z. Plan
yapt z. Bu yüzden size annelik eden ya bir kad
öldürmeniz de gerekiyordu. Fakat bu sizi üzmedi bile..."
"Yalan! Hepsi de yalan!" Nevile'in sesi yumu akt . "Ve ben deli de ilim. De ilim."
Battle onu çok a
gördü ünü belirten bir tav rla, "Audrey sizi ba ka bir adam için terk etti i
zaman can evinden vuruldunuz de il mi?" diye homurdand . "Gururunuza dokundu bu. Audrey
sizi terk etmi ti! Ne demekti bu? Gururunuzu kurtarmak için herkese Audrey'i terk etti inizi
söylediniz. Bu iddian sa lamla rmak için size â k olan bir k zla da evlendiniz. Ama o s rada
için için Audrey'e neler yapaca
dü ünüyordunuz. Onu ast rmaya karar verdiniz. Akl za
daha korkunç bir ey gelmemi ti. Evet, plan z güzeldi. Fakat ne yaz k ki bunu daha güzel bir
ekilde uygulayacak kafan z yoktu."
Twid bir ceket giymi olan Nevile omuzlar
acayip bir ekilde oynatt .
Battle sözlerini sürdürdü. "Çocuksu eyler yapt z. O golf sopas ! Sizi i aret eden o kaba
ipuçlar . Audrey amac
sezmi ti san m. Herhalde için için sizinle de alay ediyordu. Sizden
hiç üphelenmedi imi de san yordunuz, de il mi, Bay Strange? Siz katiller gerçekten gülünç
küçücük yarat klars z. Kendinizi be enip kabar yorsunuz. Çok zekice ve kurnazca
davrand
san yorsunuz. Oysa asl nda bütün yapt klar z çocukça eyler..."

Nevile acayip, çirkin bir sesle ba rd . "Zekice bir pland bu! Zekice bir plan. in iç yüzünü
hiçbir zaman anlayamazd z. Hiçbir zaman! E er bu ahmak, bu ukala skoçyah i e burnunu
sokmasayd hiçbir eyden haberiniz olmayacakt ! Her ayr nt dü ündüm ben. Her ayr nt .
Aksilik olduysa suç bende mi? Thomas' n Audrey'le Adrian aras ndaki ili kiyi ö rendi ini
nereden bilebilirdim? Audrey ve Adrian... Allah belas
versin Aud-rey'in! O as lacak! Onu
mal
z! Onun korku içinde dara ac -na çekilmesini istiyorum... Audrey ölmeli... ölmeli o...
Ondan nefret ediyorum. Onun ölmesini istiyorum..." Ki nemeye benzeyen sesi kesildi. Nevile
yere y larak sessizce a lamaya ba lad .
"Tanr m..." Mary Aldin'in dudaklar bile bembeyaz kesilmi ti.
Battle usulca, alçak sesle, "Çok üzgünüm..." dedi. "Ama onu iyice zorlamam gerekiyordu...
Çünkü elimizde fazla kan t yoktu."
Nevile hâlâ a yordu. "Onun as lmas
istiyorum... Onun as lmas istiyorum..." Sesi bir
çocu unkinden farks zd .
Mary titreyerek Thomas'a döndü. Adam, kad n ellerini avuçlar n aras na ald .
Audrey, "Daima korkuyordum ben," dedi.
Terasta oturuyorlard . Audrey, Ba müfetti Battle' n iyice ya-k ndayd . Battle tatiline
ba lam
yeniden. Mart Burnu'na da bir dost olarak gelmi ti.
"Daima korkuyordum... Her zaman..."
Battle ba
sallad . "Sizi ilk gördü üm an deh ete kap lm oldu unuzu anlad m. Sizde çok
güçlü duygular
bask alt nda tutan insanlara özgü o sessiz ve sakin hal vard . Bu duygu a k
da olabilirdi, nefret de. Ama asl nda bu korkuydu. Öyle de il mi?"
Genç kad n, "Evet," diye m ldand . "Evlendikten k sa bir süre sonra Nevile'den korkmaya
ba lad m. Ama i in kötüsü bunun nedenini de bilemiyordum. Sonunda deli oldu umu
dü ünmeye ba lad m."
Battle, "Deli olan siz de ildiniz," dedi.
"Nevile'le evlendi im zaman o bana çok normal ve akl ba nda bir insan gibi gelmi ti. Gayet
uysal ve nazikti."
Battle, "Çok ilgi çekici," diye cevap verdi. "Nevile iyi bir sporcu rolünü oynuyordu. Bu yüzden
tenis maçlar nda sinirlenmiyordu. Çünkü iyi bir sporcu rolünü ba ar yla oynamak onun için
maçlar kazanmaktan çok daha önemliydi. Fakat tabii daima rol yapmak sinirlerini de
geriyordu. Bu yüzden durumu için için büsbütün kötüle meye ba lad ."
Audrey titreyerek f ldad . " çin için... Daima için için... Elle tutulur, gözle görülür bir ey
yoktu. Sadece bazen bir söz veya bir bak . Ama sonradan öyle sand
dü ünürdüm...
Dedi im gibi deli oldu uma inanmaya ba lad m sonunda. Korkum da gitgide daha art yordu.
Bu mant ks zca bir korkuydu. nsan hasta eden bir deh et."
"Kendi kendime, 'Ben ç ld yorum,' dedim. Fakat elimde de ildi bu. Nevile'den uzakla mak için
her eyi yapabilece imi dü ünüyordum. Sonra Adrian bana geldi ve beni sevdi ini söyledi.
Onunla kaçt m takdirde kurtulaca ma karar verdim..." Audrey duraklad . "Sonra ne oldu
biliyor musunuz? Adrian'la bulu maya gittim... Oysa o hiçbir zaman gelmedi... Araba
kazas nda ölmü tü... Bana sanki bunu da Nevile sa lam gibi geldi."
Battle, "Belki de o sa lad ," dedi.
Audrey hayretle ona döndü. "Ah.. Öyle mi dü ünüyorsunuz?"
"Art k gerçe i hiçbir zaman ö renemeyece iz. Araba kazalar
sa lamak kolayd r. Art k bunun
üzerinde durmay n, Bayan Strange. Belki de normal bir kazayd bu."
"Adnan' n ölümü beni... beni çok sarst . Adrian' n annesine gittim. Kaçt ktan sonra ona durumu
mektupla aç klayacakt k. Adrian' n annesi bir ey bilmiyordu. Her eyi ona anlatarak ona st rap
vermeyi istemedim. Nevile hemen arkamdan oraya geldi. Bana çok iyi ve nazik davrand . Ama
Nevile'le konu urken için için de korkuyla titriyordum. Nevile, 'Adrian olay
bilmeleri art
de il,' dedi. 'Sana baz kan tlar yollayaca m. Onlara dayanarak beni bo ars n. Daha sonra
yeniden evlenmek niyetindeyim.' Ona derin bir minnet duydum. Nevile'in Kay'i be endi ini
biliyordum. Her eyin düzelece ini, o acayip sabit fikrimden de kurtulaca
umuyordum.
Ama hâlâ anormalli in bende oldu unu dü ünüyordum."
"Ama o korkudan kurtulmam pek de kabil de ildi. Bana hâlâ Nevile'den kaçamam m gibi de
geliyordu... Sonra bir gün Londra'da, parkta Nevile'le kar la m. Kay'le benim arkada
olmam çok istedi ini söyledi. 'Biz de kö ke eylülde gelelim,' dedi. Bu teklifi reddedemedim.
Nas l edebilirdim? Nevile bana o kadar iyilik etmi ti..."
Battle, "Örümcek sine e, 'Salonuma girer misiniz?' dedi," diye m ldand .

Audrey ürperdi. "Evet... Öyle..."
Battle, "Nevile bu konuda çok zekice davrand ," dedi. "Herkese srarla, 'Bu benim fikrimdi,'
dedi durdu. Bu yüzden de di erleri hemen asl nda bunun Nevile'in fikri olmad
dü ündüler."
Audrey içini çekti. "Sonra ben buraya geldim. Bu... bir kâbustan farks zd . Korkunç bir eyin
olaca
seziyordum. Bunu Nevile'in planlad
ve ba ma bir felaketin gelece ini
anl yordum. Ama bunun ne oldu unu da bilmiyordum. Galiba gerçekten ç ld rmak üzereydim.
Korkudan felce u ram gibiydim. Hani rüyan zda bir felakete u rayaca
anlar ama bir
türlü kaçamazs z..."
Battle, "Ben," dedi. "Bir y lan n bir ku u adeta ipnotize edi ini seyretmeyi çok isterdim... Ama
art k bunu istedi imden pek de emin de ilim."
Audrey sözlerini sürdürdü. "Lady Tressilian öldürüldü ü zaman bile bunun ne anlama geldi ini
anlayamad m. Çok
rd m. Nevile'den de üphelenmedim. Onun paraya önem vermedi ini
biliyordum. Lady Tressilian' mirasa konmak için öldürdü ünü dü ünmek saçma olurdu."
"Bay Treves'in o ak am anlatt
hikâyeyi tekrar tekrar dü ündüm. Ama o zaman bile bunun
Nevile'le ilgili oldu unu anlamad m. Bay Treves katili fiziki bir özelli i yüzünden tan yabilece ini
söylemi ti. Benim kula mda bir yara izi var. Ama ba kalar nda böyle bir iz oldu unu da
sanm yordum."
Ba müfetti , "Mary Aldin'in bir tutam ak saç var,' diye cevap verdi. "Thomas Royde'un bir kolu
felçli gibi. Buna depremin neden olmas da art de il. Ted Latimer'in ba biçimi acayip, Ne-vile
Strange ise..." Duraklad .
"Nevile'de öyle bir acayiplik yok ki."
"Ah, var, var. Sol elinin küçük parma sa nkinden çok çok k sa. Bu da s k görülen bir ey
de il, Bayan Strange. Hiç de il."
"Demek Bay Treves'in kastetti i özellik oydu?"
"Evet."
"Asansöre o levhay da Nevile mi ast ?"
"Evet. Thomas Royde'la Ted Latimer, ya adama içki ikram ederlerken o hemen otele ko tu.
Zekice ve uygulamas kolay bir pland bu. O olay n cinayet oldu unu da hiçbir zaman
kan tlaya-mazd k."
Audrey yine ürperdi.
Battle, "Art k her ey sona erdi, yavrum," dedi. "Konu man za devam edin."
"Çok zekisiniz... Y llardan beri bu kadar çok konu mad m."
"Öyle! te hatal olan da buydu. Nevile'in oyununun ne oldu unu ne zaman anlad z?"
"Kesinlikle bilmiyorum. Durumu birdenbire kavrad m. Nevile temize ç km . Geride bizler
vard k. Birdenbire Nevile'in bana nas l bakt
fark ettim. Sanki için için seviniyordu. O zaman
durumu anlad m! Ve..." Audrey birdenbire sustu.
"Evet?"
Genç kad n a r a r, "O zaman çabucak ölmenin... daha iyi olaca
dü ündüm."
Battle ba
sallad . "Olmad . 'Hiçbir zaman y lma.' te benim prensibim budur."
"Çok hakl
z. Ama o kadar uzun bir süre korkuyla titremenin insan ne hale soktu unu
bilemezsiniz. Felce u ruyorsunuz. Dü ünemiyor, plan yapam yorsunuz. Sadece korkunç bir
eyin olmas
bekliyorsunuz. Bu olunca da..." Audrey birdenbire güldü, "...
lacak kadar
rahatl yorsunuz! Art k beklemeyece inizi, korkmayaca
dü ünüyorsunuz. 'Olan oldu i te,'
diyorsunuz. Beni cinayet suçuyla tutuklamaya geldi iniz zaman buna üzülmedim bile. Belki
benim deli oldu umu dü üneceksiniz. Nevile yapaca
yapm ve her ey sona ermi ti art k.
Müfetti Le-ach'le giderken kendimi öyle güvende hissediyordum ki!"
Battle ba
sallad . "Sizi tutuklamam n bir nedeni de buydu. Sizi o delinin eri emeyece i bir
yere götürmeyi istiyorduk. Sonra onu konu turmak için kendisini gafil avlamam gerekiyordu.
Nevile plan n ba ar ya ula
san yordu. Bu yüzden ben sald ya geçince fena halde
rd ."
Audrey alçak sesle, "O her eyi itiraf etmeseydi," dedi. "Kan t bulabilecek miydiniz?"
"Fazla kan t bulamazd k. MacWhirter ay
nda bir adam n ipe t rmand
anlatm . Tavan
aras ndaki o ip de onun sözlerini destekliyordu. p hâlâ hafifçe slakt . Ama gece ya mur da
ya
." Battle susarak uzun uzun Audrey'e bakt . Sanki onun bir ey söylemesini
bekliyordu.
Fakat genç kad n ilgiyle bak yordu.

Ba müfetti konu mas na devam etti. "Sonra o ince çizgili elbise... Nevile, Do u Koyu
taraf ndaki kayal kl burunda, karanl kta soyundu. Elbisesini kayalar n aras ndaki bir yar a
soktu. Oysa orada dalgalar n ta
p b rakt kokmu bir bal k vard . Bu ceketin omzunu
lekeledi. Tabii elbise kokmaya da ba lad . Otelde kanalizasyon sisteminin bozuklu una dair
söylentiler dola
ö rendim. Bu dedikoduyu ç karan Nevile'di. Elbisesinin üstüne
ya murlu unu giymi ti ama koku yine de çok keskindi. Nevile sonradan elbise yüzünden
tela land . lk f rsatta bunu temizleyiciye götürdü ve budalal ndan kendi ad
da vermi ti.
Akl na gelen bir ismi söyleyiverdi. Oysa asl nda bunu otelin kay t defterinde görmü tü.
MacWhirter ad . te o elbise bu yüzden arkada
n eline geçti. O bunu gece ipe t rmanan
adama ba lad . nsan k da dola rken kokmu bir bal n üstüne basabilir. Ancak omzu bu
yüzden lekelenmez. Bu sadece gece denize girmek için elbiselerinizi ç kararak yere
koydu unuz zaman olur. Eylülde ya murlu bir gecede de kimse keyif için suya girmez.
Arkada
z olaylar s raya diziverdi. Bay MacWhirter çok zeki."
Audrey, "Zekinin de üstünde o," dedi.
"H m... Belki... Onun hakk nda bilgi edinmek ister misiniz? Size MacWhirter'in ya am hakk nda
baz eyler anlatabilirim."
Audrey, ba müfetti in anlatt klar
dikkatle dinledi. Sonra da, "MacWhirter'e çok ey
borçluyum," diye m ldand . "Size de öyle."
Battle, "Bana fazla bir borcunuz yok," diye cevap verdi. "Aptalca davranmasayd m o ç ng ra n
ne anlama geldi ini de hemen anlard m."
"Ç ng rak m ? Hangi ç ng rak?"
"Lady Tressilian' n odas ndaki ç ng rak. O bak mdan bir acayiplik oldu unu seziyordum. Üst
kattan a
ya inerken pencereleri açmak için kullan lan o uzun sopalardan birini gördüm. O
anda az kals n ç ng ra n esrar
da çözüyordum."
"Ç ng rak oyunu Nevile Strange'in suçsuzlu unu kan tlayabil-mesi için haz rlanm . Lady
Tressilian o gece ç ng ra neden çald
hat rlayamad ! Tabii! Çünkü ç ng ra çalmam !
Nevile bu i i koridorda yapt . O uzun sopayla tavandaki telleri çekti. Ç ng rak da çald . Onun
üzerine Barrett hemen ko tu ve Nevile'i gördü. Nevile'in a
ya inerek, sokak kap ndan
kt
... Lady Tressilian' n odas na girdi i zaman da han
sa
."
"Ben bu hizmetçi sorunundan daima üphelendim. Cinayet gece yar ndan önce i lendi, diye
dü ündüm. O halde hizmetçiye neden uyku ilac verdiler? Kad n cinayet saatinde hâlâ uyan k
olabilirdi. Ama tabii Nevile bu sayede katilin kö kten biri oldu unu dü ünmemizi sa lad ve ilk
üpheli rolünü güzelce oynad . Sonra Barrett konu tu. Ve Nevile alk lar aras nda temize ç kt .
Bu yüzden onun otele kaçta eri ti i noktas n üzerinde de durulmad . Onun araba vapuruyla
geri dönmedi ini biliyorduk. O gece kay k da kiralamam ... Geriye Nevile'in yüzmesi ihtimali
kal yordu. Güçlü bir yüzücüydü o. Herhalde yüzerek bu tarafa geçtikten sonra pek az bir
zaman kalm . Yatak odas ndan sark tt
ipten yukar t rmand . O arada yerleri de slatt . Biz
sular gördük ama korkar m bunun ne anlama geldi ini de anlayamad k... Nevile odas nda
mavi ceketiyle pantolonunu giydi. Lady Tressilian' n odas na gitti. Orada ne yapt ndan söz
etmeyelim daha iyi... Nevile çelik topuzu tenis raketinin sap na daha önce takm
tabii. Bir, iki
dakika sonra odas na döndü. Soyunup ipten tekrar a
ya indi. Ve Bat Burnu'na döndü."
"Ya Kay o s rada odas na girseydi?"
"Nevile ona da hafif bir uyku ilac vermi ti herhalde. Bana anlatt klar na göre Kay yemekte
esnemeye ba lam ... Ayr ca Nevile kar
n aradaki kap kitlemesini sa lamak ve odas na
girmesini önlemek için o gün onunla kavga da etmi ti."
öminenin önündeki parmakl ktan topuzun ç kar lm oldu unu fark edip etmedi imi
dü ünüyorum... Ama fark etmedim san m. Nevile topuzu yerine ne zaman takt ?"
"Ertesi sabah k yamet koptu u zaman. Ted Latimer'in arabas na bindikten sonra izleri silmek,
haz rl
yapmak, tenis raketini onarmak için sabaha kadar zaman vard . Ha akl ma
gelmi ken... Nevile, Lady Tressilian' 'backhand' vuru uyla öldürdü. Bu yüzden cinayeti solak
birinin i ledi ini dü ündük. Yan lm yorsam Nevile'in 'backhand' güçlüydü!"
"Susun... susun..." Audrey ellerini kald rd . "Art k dayanamayaca m."
Battle genç kad na gülümsedi. "Ama bütün bunlardan söz etmenin size yarar oldu. Bayan
Strange küstahl k etmeme ve size bir öneride bulunmama izin verir misiniz?"
"Evet. Tabii."
"Sekiz y l anormal bir katille ya ad z. Bu her kad n sinirlerini mahvetmeye yeterli. Art k
kendinizi toplay n. Korkulacak bir ey kalmad . Bunu iyice anlamal
z."

Audrey güldü. O donmu gibi hali koybolmu tu. Yüzünde tatl , çekingen fakat güven dolu bir
ifade vard . ri gözleri de minnet doluydu. Duraklaya duraklaya, "Di erlerine bir k zdan söz
etmi siniz," dedi. "Benim gibi davranan bir k zdan."
Battle a r a r ba
sallad . "Benim k m o... Anlayaca
z yavrum, o mucizenin olmas
gerekiyordu. Bütün bunlar bizi denemek içindir!"
Angus MacWhirter e yalar topluyordu. Üç gömle ini dikkatle bavuluna koydu. Bunlar n
üstüne de temizleyiciden almay ak l etti i lacivert elbisesini. ki ayr MacWhirter'in b rakt
elbiseler dükkândaki k n akl
iyice kar rm .
Kap ya vuruldu.
Genç adam, "Giriniz," diye seslendi.
Audrey Strange e ikte belirdi. "Size te ekkür etmeye geldim..." çeri girdi. "E yalar
m
topluyorsunuz?"
"Evet. Bu gece gidiyorum. Öbür gün de yola ç kaca m."
"Güney Amerika'ya m gideceksiniz?"
"Evet. ili'ye."
Audrey, "Bavulunuzu ben yerle tireyim," dedi.
Genç adam itiraz etti ama kad n onu dinlemedi bile. Audrey e yalar ustal kla bavula koyarken
MacWhirter de onu seyretti.
Audrey bavulu kapatarak, " te," diye m ldand . "Oldu."
MacWhirter, "Pek güzel yerle tirdiniz," dedi.
Bir sessizlik oldu.
Sonra Audrey, "Hayat
kurtard z," diye ba lad . "E er olanlar görmeseydiniz..." Sustu.
Sonra, "O gece," diye ekledi. "Tepede... Uçurumdan atlamama engel oldu unuz zaman...
'Evinize gidin. Sizi asmalar
engelleyece im,' dediniz. O s rada elinizde önemli kan tlar
oldu unun fark nda m yd z?"
MacWhirter, "Pek de de ildim," diye cevap vedi. "Durumu dü ünmem gerekiyordu."
"O halde... o sözleri nas l söyleyebildiniz?"
MacWhirter kafas ndan geçen basit dü ünce dizilerini aç klamak zorunda kald
zaman
sinirlenirdi. "O sözlerimde ciddiydim. Sizi asmalar na engel olmaya karar vermi tim."
Audrey k zard . "Ya katil ben olsayd m?"
"Bu durumu de tirmezdi."
"O halde... benim katil oldu umu mu dü ünüyordunuz?"
"Bu konuyu pek dü ünmedim. Suçsuz oldu unuzu san yordum. Ama bu davran lar
da
etkilemezdi."
"Sonra ipe t rmanan adam hat rlad z öyle mi?"
MacWhirter bir süre sesini ç karmad . Sonra hafifçe öksürdü. " in do rusunu bilmeniz daha iyi
olur san m. Ben ipe birinin t rmand
görmedim. Göremezdim de. Çünkü ben Ç plak Tepe'ye pazar gecesi gittim. Pazartesi de il. Elbiseyi gördü üm zaman neler oldu unu tahmin
ettim. Tavan aras nda buldu um ip de üphelerimi güçlendirdi."
Audrey bu sefer de bembeyaz kesilmi ti. Hayretle, "Yani o hikâye... yalan m yd ?" dedi.
"Tahminlerim polisi etkilemezdi. Bu yüzden olanlar gördü ümü söylemek zorunda kald m."
"Ama mahkemede yemin etmeniz gerekebilirdi!"
"Evet."
"Bunu da yapacak m yd z?"
"Evet, yapacakt m."
Audrey
n
n ba rd . "Ve siz... yalan söylemek istemedi i için i inden olan ve sonunda
kendisini uçuruma atmaya kalk an adams z!"
"Benim gerçe e büyük bir sayg m vard r. Ama bundan daha önemli eyler oldu unu da
rendim."
"Ne?"
MacWhirter, "Siz," dedi.
Audrey gözlerini ondan kaç rd .
Genç adam s nt yla öksürdü. "Bana minnet borcunuz oldu unu sanmay n. Bugünden sonra
bir daha kar la mayaca z. Nevile polise her eyi aç klad . Benim tan kl k etmeme gerek
kalmad . Zaten duydu uma göre Nevile çok kötü durumdaym . Dava ba lay ncaya kadar sa
kalaca
pek sanm yorlar."
Audrey, "Buna sevindim," dedi.

"Bir zamanlar ona â kt z de il mi?"
"Ben var oldu unu sand m bir adama â kt m."
MacWhirter ba
sallad . "Belki de hepimiz böyle san z. Neyse... Her ey yolunda art k...
Ba müfetti Battle benim hikâyeme inand ve Nevile'i konu turdu..."
Audrey onun sözünü kesti. "Evet, o sizin hikâyenizden yararland . Ama onu kand rabildi inizi
de sanm yorum. Ba müfetti size inanm gözüktü."
"Neden böyle söylüyorsunuz?"
"Bay Battle benimle konu urken ay
nda her eyi gördü ünüz için çok ansl oldu umu
söyledi. Ama k sa bir süre sonra da o gece ya mur ya
ndan söz etti."
Whirter
rd . "Do ru bu. Pazartesi gecesi hiçbir eyi göremezdim."
Audrey, "Önemli de il," diye m ldand . "Ba müfetti asl nda olay n sizin iddia etti iniz gibi
oldu unu anlam ... Nevile'i bu yüzden s
rd . Zaten Thomas ona Adrian meselesini aç klar
aç klamaz Battle da Nevile'den üphelenmeye ba lad . Söyledi i gibi bir mucize olmas
bekliyordu. Bu mucize de sizdiniz."
MacWhirter alayla, "Battle'dan pek beklenmeyecek sözler bunlar," dedi.
Audrey, "Görüyorsunuz ya?" diye ekledi. "Siz bir mucizesiniz. Benim özel mucizem."
MacWhirter heyecanla, "Bana bir borcunuz oldu unu dü ünmenizi istemiyorum," diye ba rd .
"Hayat zdan ç p gidece im..."
Audrey, "Gitmeniz art m ?" diye sordu.
Genç adam ona bakakald . Audrey'in yüzü akaklar na kadar k zard . Kulaklar pembele ti.
Genç kad n, "Beni de götürmez misiniz?" dedi.
"Siz ne dedi inizin fark nda de ilsiniz!"
"Fark nday m. Bu yapt m çok zor bir ey benim için... Ama bu benim için ya amak veya
ölmekten de daha önemli. Zaman n çok k sa oldu unu biliyorum... Ha, akl ma gelmi ken unu
belirtmek isterim. Ben fazla modern bir kad n de ilim. Gitmeden önce evlenmemizi de isterim."
MacWhirter fena halde sars ld . "Tabii evleniriz. Size ba ka bir teklifte bulunaca
sanm yorsunuz ya?"
Audrey, "Böyle bir ey yapmayaca
zdan eminim," dedi.
Genç adam m ldand . "Ben size göre de ilim. Sizin uzun bir süreden beri size â k olan o
sessiz adamla evlenece inizi de san yordum..."
"Thomas'la m ? Sevgili sad k Thomas... Fazla sad k o. Thomas y llar önce â k oldu u bir k n
hayaline sad k. Ama asl nda sevdi i Mary Aidin. Fakat Thomas henüz bunun fark nda da de il."
MacWhirter genç kad na do ru bir ad m atarak ha in bir tav rla konu maya ba lad .
"Sözlerinizde ciddi misiniz?"
"Evet... Daima sizinle beraber olmay istiyorum. Birbirimizden hiçbir zaman ayr lmamal z...
er ç p giderseniz... bir daha sizin gibi birini bulamayaca
biliyorum. O zaman
ya am
n sonuna kadar yaln z kalaca m."
MacWhirter içini çekerek cüzdan
ç kard . "Özel evlenme izni pahal oluyor. Yar n ilk i
bankaya gitmem gerekecek."
Audrey, "Borç para verebilirim," diye m ldand .
"Öyle ey olmaz! Biriyle evleneceksem, izin kâ
n paras
da ben veririm! Anla ld m ?"
Audrey usulca, "O kadar öfkalenme..." dedi.
Genç adam ona yakla rken efkatle, "Tepede seni yakalad m zaman," diye f ldad . "Bir
ku a benziyordun... Kaçmak için ç rp nan bir ku a... Ama art k kaçamazs n."
Audrey gülümsedi. "Kaçmay istemeyece im ki..."
- SON -

