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Y NE BLYTHE Ç N...
HER ZAMANK NDEN DAHA FAZLA

Te ekkür
Öncelikle, bu proje üzerinde bunca çaba sarf ettiFi ve kitabHn ne hakkHnda olduFunu tam
anlamHyla kavradHFH için, dostum ve editörüm Jason Kaufman'a teKekkür ederim. Da Vinci
ifresi'nin yorulmak bilmez Kampiyonu, olaFanüstü temsilcim ve güvenilir dostum Heide
Lange'a teKekkür ederim.
Doubteday'deki harika takHma cömertliFi, inancH ve fevkalade rehberliFinden ötürü
duyduFum minneti kelimelerle ifade edemem. Bu kitaba baKHndan beri inanan Bill Thomas ve
Steve Rubin'e özellikle teKekkür ederim. AyrHca yayHnevindeki ilk destekçilerim, Michael
Palgon, Suzanne Herz, Janelle Moburg, Jackie Everly ve Adrienne Sparks liderliFindeki
gruba, Doubleday'in satHK bölümündeki yetenekli insanlarHna ve o harika ceket için Michael
Windsor'a teKekkür ederim.
Bu kitabHn araKtHrma aKamasHndaki cömert yardHmlarHndan ötürü, Louvre Müzesi'ne,
Fransa Kültür BakanlHFH'na, Gutenberg Projesi'ne, Fransa Milli Kütüphanesi'ne, Gnostic
Cemiyeti Kütüphanesi'ne, Louvre'un TablolarH nceleme ve Belgeleme Servisi Bölümü'ne,
Catholic World Haber'e, Greenwich Kraliyet Rasathanesi'ne, Londra ArKiv DerneFi'ne,
Westminster Abbey'deki Resmi Belge Koleksiyonu'na, John Pike ve Amerikan Bilim
AdamlarH Federasyonu'na, Opus Dei içindeki tecrübeleriyle ilgili gerek olumlu gerek olumsuz
hikâyelerini paylaKan beK (üç faal, iki eski) Opus Dei üyesine teKekkürlerimi sunarHm.
AyrHca araKtHrma yaptHFHm kitaplarH bulup sunan Water Street Kitabevi'ne, AltHn Oran ve
Fibonacci Dizimi konusundaki yardHmlarHndan ötürü matematik öFretmeni ve yazar babam
Richard Brown, Stan Flanton, Sylvie Baudeloque, Peter McGuigan, Francis Mclnerney,
Margie Wachtel, André Vernet, Anchorball Web Media'daki Ken Kelleher, Cara Sottak,
Karyn Popham, Esther Sung, Miriam Abromowitz, William Tunstall-Pedoe ve Griffin
Wooden Brown'a minnettarHm.
Ve son olarak, kutsal diKilere bunca yüklenen bir romanda, hayatHma etkisi olan iki
olaFanüstü kadHndan bahsetmemek nankörlük olurdu. Bunlardan ilki annem, Connie Brown yazH ortaFHm, beni yetiKtiren kadHn, müzisyen ve örnek aldHFHm kiKi. Ve eKim Blythe -sanat
tarihçisi, ressam, editörlerin en iyisi ve Küphesiz tanHdHFHm en yetenekli kadHn.

GERÇEK:
Sion TarikatH —1099 yHlHnda kurulmuK olan gizli Avrupa cemiyeti- gerçek bir
topluluktur. 1975 yHlHnda Paris'in Milli Kütüphanesi, Sir Isaac Newton, Botticelli,
Victor Hugo ve Leonardo da Vinci de dahil olmak üzere, Sion TarikatH'nHn sayHsHz
üyelerinin isimlerini içeren, Les Dossiers Secrets* diye bilinen parKömenleri ortaya
çHkarmHKtHr.
Opus Dei olarak bilinen Vatikan PiskoposluFu, beyin yHkama, baskH ve "bedensel
çile" denen tehlikeli bir ibadet yapHldHFHna dair tartHKmalar yaratan, koyu dindar bir
Katolik mezhebidir. Opus Dei'nin, New York'ta 243 Lexington Caddesi'ndeki 47
milyon dolara mal olan Dünya Merkez Bürosu'nun inKaatH henüz tamamlanmHKtHr.
Bu romanda bahsi geçen tüm sanat eserleri, mimari yapHlar, belgeler ve gizli
ayinler gerçektir.

*

Gizli dosyalar.

Önsöz
Louvre Müzesi, Paris
22.46
MeKhur Müze Müdürü Jacques Sauniére, müzedeki Büyük Galeri'nin kemerli geçidinde
sendeledi. GörebildiFi en yakHn tabloya, bir Caravaggio'ya doFru hamle yaptH. VaraklH
çerçeveyi kavrayan yetmiK altH yaKHndaki adam, sanat Kaheserini duvardan çHkHncaya dek
kendine doFru çekti ve Sauniére, tablonun altHna sHrtüstü yHFHldH.
YakHnlardaki demir parmaklHklH kapH, tahmin ettiFi gibi, gürültülü sesler çHkartarak indi ve
salonun giriKini kapattH. Parke zemin sallanmHKtH. Uzak bir mesafede alarm zilleri çalmaya
baKlamHKtH.
Soluk soluFa kalan müze müdürü, bir süre hareketsiz kalarak nefesini dengelemeye çalHKtH.
Tablonun altHndan sürünerek çHktH ve kendine saklanacak uygun bir yer aradH.
Tüylerini ürpertecek kadar yakHndan gelen bir ses duydu. "KHpHrdama."
Elleriyle dizlerinin üstünde duran müze müdürü donakalmHKtH. YavaKça baKHnH çevirdi.
Kilitli kapHnHn dHKHnda, yalnHzca beK metre ötede, ona saldHran kiKinin devasa silueti
durmuK, demir parmaklHklar arasHndan bakHyordu. Hortlak gibi solgun bir yüze ve beyaz
saçlara sahip, uzun boylu, iri cüsseli biriydi. Koyu kHrmHzH gözbebeklerini pembe iris
çevreliyordu. Albino ceketinden çHkardHFH silahHn namlusunu, parmaklHklar arasHndan müze
müdürüne doFrulttu. "KaçmamalHydHn." AksanHnHn nereye ait olduFunu anlamak kolay
deFildi. " imdi bana nerede olduFunu söyle."
Galerinin zemininde savunmasHz bir halde çömelen müze müdürü, "Sana daha önce de
söyledim," diye kekeledi. "Neden bahsettiFin hakkHnda hiç fikrim yok!"
"Yalan söylüyorsun." Hayalet gözlerindeki pHrHltH dHKHnda kHpHrtHsHz duran adam, ona baktH.
"Sen ve kardeKlerin, size ait olmayan bîr Keye sahipsiniz."
Müze müdürü adrenalinin arttHFHnH hissetmiKti. Adam bunu nas l biliyor olabilirdi?
"Bu gece gerçek koruyucularHna iade edilecek. Bana saklandHFH yeri söylersen yaKarsHn."
Adam silahH müze müdürünün baKHnH hedef alacak Kekilde doFrulttu. "Bu, uFruna öleceFin bir
sHr mH?"
Sauniére nefes alamHyordu.
Adam baKHnH yan yatHrarak, silahHn namlusundan dikkatle baktH.
Sauniére kendini savunarak ellerini kaldHrdH. YavaKça, "Bekle," dedi. "Sana öFrenmek
istediFin Keyi söyleyeceFim." Müze müdürü ardHndan gelen kelimeleri özenle seçti.
Söyledikleri, hiçbir zaman ihtiyaç duymamayH ümit ederek, defalarca tekrar ettiFi bir yalandan
ibaretti.
Müze müdürü konuKmayH bitirdiFinde, saldHrganH kendinden emin bir ifadeyle gülümsedi.
"Evet. DiFerleri de bana aynen bunlarH söylemiKti."
Sauniére pes etmiKti. Di erleri?
Dev adam, "DiFerlerini de bulmuKtum," diye alay etti. "Üçünü birden. Az önce
söylediklerini teyit ettiler."
Bu do ru olamazd ! DiFer üç sénéchaux'un kimliFiyle birlikte müze müdürünün gerçek
kimliFi, sakladHklarH eski sHr kadar kutsaldH. Sauniére Kimdi, sénéchaux’larHnHn katH kurallarH
takip ederek, kendi ölümlerinden önce aynH yalanH söylediklerini anlHyordu. Bu, protokolün bir
parçasHydH.

SaldHrgan bir kez daha silahHyla niKan aldH. "Sen öldüFünde, geriye gerçeFi bilen tek kiKi
ben kalacaFHm."
Gerçek. Müze müdürü bir anda, durumun gerçek dehKetini kavramHKtH. Ben ölürsem,
gerçek sonsuza dek yok olacak. çgüdüsel olarak, korunmak için sürünmeye çalHKtH.
Silah patladHFHnda, müze müdürü midesine giren merminin yakHcH HsHsHnH hissetti. Yüzüstü
düKtü... acHya karKH mücadele veriyordu. Sauniére yavaKça döndü ve parmaklHklarHn arkasHnda,
saldHrganHnHn bulunduFu yere doFru baktH.
Adam Kimdi Sauniére'in baKHna öldürücü bir niKan almHKtH.
Sauniére gözlerini kapattH, düKüncelerinde korku ve piKmanlHk fHrtHnalarH kopuyordu.
BoK bir mermi kovanHndan gelen ses, koridorda yankHlandH.
Müze müdürünün gözleri aniden açHlmHKtH.
Adam neredeyse KaKkHn bir ifadeyle bakHKlarHnH silahHna indirdi. kinci kez ateK etmeye
yeltendi ama sonra Sauniére'in karnHna bakHp sHrHtarak, vazgeçti. "Buradaki iKim bitti."
Müze müdürü baKHnH eFdiFinde, beyaz pamuklu gömleFindeki kurKun deliFini gördü.
GöFüs kemiFinin birkaç santim altHnda, ince bir kan dairesiyle çevrelenmiKti. Midem. KurKun,
kalbini insafsHzca sHyHrmHKtH. Bir Cezayir Sava) gazisi olduFundan, müze müdürü bu korkunç
uzun ölüme daha önce tanHk olmuKtu. Mide asitleri göFüs boKluFuna sHzHp, onu içten içe
yavaKça zehirlerken on beK dakika can çekiKecekti.
Adam, "AcH iyidir bayHm," dedi.
ArdHndan gitti.
ArtHk yalnHz kalan Jacques Sauniére, bakHKlarHnH bir kez daha demir kapHya yöneltti.
Kapana kHsHlmHKtH ve kapHlar en azHndan yirmi dakika daha açHlmayacaktH. Bu süreden sonra
yanHna varan kiKi ancak ölüsünü bulabilirdi. Buna raFmen, artHk duyduFu korku, ölmekten çok
daha büyük bir korkuydu.
S rr birine aktarmal y m.
Güçlükle doFrulurken, öldürülen diFer üç kardeKini hayal etti. Kendilerinden önceki nesli
düKündü... göreve getirilecek kadar güvenilen bu insanlarH.
K r lmayan bir bilgi zinciri vard .
ArtHk, tüm tedbirlere... tüm KaKHrtmacalara raFmen, Jacques Sauniére geriye kalan tek
halka ve saklanan en güçlü sHrlardan birinin tek koruyucusuydu.
Titreyerek ayaFa kalktH.
Bir yolunu bulmal y m...
Büyük Galeri'de kHsHlHp kalmHKtH ve yeryüzünde meKaleyi devredebileceFi tek bir kiKi
vardH. Sauniére zengin hapishanesinin duvarlarHna göz gezdirdi. DünyanHn en ünlü
tablolarHndan oluKan koleksiyon, ona eski bir dost gibi gülümsüyordu.
Yüzünü acHyla buruKturarak, tüm gücünü topladH. Önündeki vahim görevin, geriye kalan
hayatHnHn tüm saniyelerini alacaFHnH biliyordu.
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Robert Langdon yavaKça uyandH.
KaranlHkta bir telefon çalHyordu, tiz ve tanHdHk gelmeyen bir zil sesiydi. BaKucundaki
lambaya doFru uzanHp açtH. Gözlerini kHsarak etrafa baktHFHnda, XVI. Louis tarzH mobilyalarla
döKenmiK, duvarlarHnda el boyamasH freskler ve maundan yapHlmHK devasa bir yatak bulunan,
lüks bir Rönesans yatak odasH gördü.
Hangi cehennemdeyim?
ifoniyerin üstünde duran koyu kHrmHzH bornozun üstünde, HOTEL RITZ PAR S etiketi
vardH.
Sis perdesi yavaKça kalkmaya baKlamHKtH.
Langdon ahizeyi kaldHrdH. "Alo?"
Bir erkek sesi, "Bay Langdon?" dedi. "UmarHm sizi uyandHrmamHKHmdHr."
Langdon sersemlemiK bir halde baKucundaki saate baktH. 00.32'yi gösteriyordu. YalnHzca
bir saattir uyuyordu ama kendini ölü gibi hissediyordu.
"Resepsiyondan arHyorum efendim. RahatsHz ettiFim için özür dilerim, fakat bir
ziyaretçiniz var. Acil olduFu konusunda Hsrar ediyor."
Langdon hâlâ kendine gelememiKti. Bir ziyaretçi mi? BakHKlarH, komodinin üstündeki
buruKuk el ilanHna sabitlendi.
PAR S AMER KAN ÜN VERS TES
ftiharla sunar!
HARVARD ÜN VERS TES , D N S MGEB L M PROFESÖRÜ
ROBERT LANGDON ile B R AK AM
Langdon inledi. Bu akKamki seminer Chartres Katedrali taKlarH arasHna saklanmHK bazH
pagan sembolleri ile ilgili bir dia gösterisi seyirciler arasHndaki bazH muhafazakâr tipleri
kHzdHrmHK olmalHydH. Herhalde koyu dindar bir alim, biraz kavga etmek için onu kaldHFH yere
kadar takip etmiKti.
Langdon, "Üzgünüm," dedi. "Ama çok yorgunum ve..."
Ses tonunu alçaltHp, fHsHldayarak konuKan resepsiyon görevlisi, "Fakat efendim," diye Hsrar
etti. "Ziyaretçiniz önemli bir adam." '
Langdon biraz duraksadH. Dini tablolar ve simgebilim kültü hakkHnda yazdHFH kitaplar onu
sanat dünyasHnda istemese de ünlü biri haline getirmiKti. Üstelik geçen yHl Vatikan'da karHKtHFH
ve geniKçe haber yapHlan hadise, ününü yüzlerce kez artHrmHKtH. O günden beri kapHsHna
dayanan kendini beFenmiK tarihçilerle, sanat meraklHlarHnHn arkasH kesilmiyordu.
Nezaketi elden bHrakmamaya özen gösteren Langdon, "Rica etsem," dedi. "Bu kiKinin
ismini ve telefon numarasHnH alHp salH günü Paris'ten ayrHlmadan önce kendisini arayacaFHmH
söyleyebilir misiniz? TeKekkür ederim." Resepsiyon görevlisi itiraz edemeden telefonu
kapattH.
ArtHk yatakta oturan Langdon, kapaFHnda I IKLAR EHR NDE BEBEKLER G B
UYUYUN. PAR S RITZ'DE UYKU, diyerek övünen Misafir -li)kileri Bro)ürü'ne kaKlarHnH
çatarak baktH. ArkasHnH dönüp, odanHn diFer ucundaki boy aynasHna yorgun gözlerle baktH.
KarKHsHnda ona bakan adam -saçlarH daFHlmHK ve bitkin- bir yabancHydH.
Tatile ihtiyac n var Robert.
Geçen yHl ondan çok Key götürmüKtü ama aynalarHn bunu ispat etmesi hoKuna gitmiyordu.
Genelde sert bakan gözleri bu gece bulanHk ve içine çökmüK görünüyordu. Kirli sakalH
çenesini ve gamzeli yanaklarHnH örtmüKtü. akaklarHndaki griler artmaya, simsiyah saçlarHnHn

içlerine sokulmaya baKlamHKtH. Bayan meslektaKlarH, gri saçlarHn bilim adamH görüntüsünü
vurguladHFH hususunda Hsrar etseler de, Langdon durumu çok daha iyi anlHyordu.
Boston Magazine beni böyle bir görseydi.
Geçen ay Boston Magazine, Langdon'H mahcup ederek onun ismini, en fazla merak
uyandHran on kiKi arasHnda yazmHKtH... ne iKe yaradHFH anlaKHlmaz bu onur onu, Harvard'lH
meslektaKlarHnHn attHFH taKlarHn hedefi haline getirmiKti. Bu gece, evden dört bin beK yüz
kilometre uzakta, bu paye onu kendi verdiFi seminerde avlamak üzere yeniden yüzeye
çHkmHKtH.
Paris Amerikan Üniversitesi'nin, Dauphine Salonu'ndaki ev sahibesi, "Bayanlar baylar..."
diye duyurmuKtu. "Bu akKamki konuFumuzun tanHtHlmaya ihtiyacH yok. Kendisi sayHsHz kitabHn
yazandHr: Gizli Mezheplerin Sembolojileri, Illuminati Sanat , -deogramlar n Kaybolan Dili ve
Dini -konoloji kitaplarHnHn yazarH olduFunu söylediFimde abartmHK sayHlmam. Pek çoFunuz
sHnHflarda onun yazdHFH kitaplarH okuyorsunuz."
KalabalHktaki öFrenciler hararetle baKlarHnH salladHlar.
"Bu gece kendisini etkileyici özgeçmiKini anlatarak tanHtmayH planlamHKtHm. Ama..."
Muzip bakHKlarHnH sahnede oturan Langdon'a çevirmiKti. "Dinleyicilerden biri az önce bana
çok daha fazlasHnH verdi... ilginç bir tanHtHma ne dersiniz?"
Boston Magazine'in bir kopyasHnH elinde tutuyordu.
Langdon korkuyla irkilmiKti. Bunu hangi cehennemden buldu?
Ev sahibesi budala makaleden seçtiFi pasajlarH okudukça, Langdon sandalyesinde biraz
daha büzülüyordu. Otuz saniye sonra kalabalHk sHrHtmaya baKlamHKtH ve kadHnHn susmaya niyeti
yoktu. "AyrHca Bay Langdon'Hn, geçen yHl Vatikan'daki kardinaller meclisinde aldHFH
alHKHlmadHk rol konusunda konuKmayH reddetmesi ona merak sayacHnda daha büyük puanlar
kazandHrHyor." Ev sahibesi kalabalHFH kHKkHrtHyordu. "Daha fazlasHnH duymak ister misiniz?"
KalabalHk alkHKladH.
KadHn yeniden makaleye daldHFHnda, Langdon adeta yalvarHyordu. Biri onu durdursun.
"BazH genç onur konuklarHmHz gibi yakHKHklH ve seksi olmasa da, kHrklH yaKlarHndaki bu
akademisyende bilimsel çekicilikten daha fazlasH var. Onun büyüleyiciliFi, bayan
meslektaKlarHnHn 'kulaklara çikolata' diye nitelendirdiFi, alçak ve bariton sesinde yatHyor."
Salon kahkahaya boFulmuKtu.
Langdon gülümsemek için kendini zorladH. Bundan sonra ne olacaFHnH biliyordu "Harris
tüviti giyen Harrison Ford" ile ilgili saçma sapan bir dize ve o akKam Harris tüvitiyle,
balHkçHyaka Burberry'sini giymenin sakHncasH olmayacaFH sonucuna varmHK olduFundan,
müdahale etmeye karar vermiKti.
Langdon zamansHz bir anda ayaFa kalkHp, onu podyumun kenarHna iterken, "TeKekkürler
Monique," dedi. "Gerçekten de Boston Magazine'in uydurma hikâyeler yazmakta üstüne yok."
Utangaç bir tavHrla içini çekerek dinleyicilere döndü. "O makaleyi kimin getirdiFini
öFrenebilirsem, konsolosluktan sHnHrdHKH etmesini isteyeceFim."
KalabalHk gülmüKtü.
"Pekâlâ, arkadaKlar hepinizin bildiFi gibi, bu akKam sembollerin gücü hakkHnda konuKmak
için buradayHm..."
Langdon'Hn otel odasHnda çalan telefonunun sesi, bir kez daha sessizliFi bölmüKtü.
KulaklarHna inanamayarak homurdandH ve telefonu açtH. "Evet?"
Tahmin ettiFi gibi, arayan resepsiyon görevlisiydi. "Bay Langdon, tekrar özür dilerim.
Misafirinizin Ku an odanHza doFru gelmekte olduFunu bildirmek için aradHm. Sizi uyarmam
gerektiFini düKündüm."
Langdon artHk iyice ayHlmHKtH. "Odama birini mi gönderdin?"
"Özür dilerim efendim, ama böyle bir adam... onu durduracak yetkim yok."
"Bu adam tam olarak kim?"

Ama resepsiyon görevlisi telefonu kapatmHKtH.
Hemen ardHndan Langdon'Hn kapHsHnda güçlü bir yumruk sesi duyuldu.
Ayak parmaklarHnHn sabun köpüFü gibi yumuKak halHya gömüldüFünü hisseden Langdon
yataktan güçlükle kalktH. Otel bornozuna sarHnHp, kapHya gitti. "Kim o?"
"Bay Langdon? Sizinle konuKmam gerekiyor." AdamHn aksanlH bir ngilizcesi vardH. Sesi
tiz ve otoriterdi. " smim TeFmen Jerome Collet. Adli Polis Merkezi'nden."
Langdon duraksadH. Adli polis mi? DCPJ, ABD'deki FBI'Hn dengiydi.
Langdon zincirini çHkarmadan kapHyH birkaç santim araladH. KarKHsHnda durmuK ona bakan
yüz, ince ve temizdi. Son derece zayHf olan bu adam, resmi görünüKlü mavi bir üniforma
giyiyordu.
Ajan, " çeri girebilir miyim?" diye sordu.
YabancHnHn feri sönmüK gözleri kendisine bakarken Langdon ne yapacaFHna karar
veremedi. "Ne hakkHndaydH?"
"Yüzba) m, özel bir meselede sizin uzmanlHFHnHza baKvurmak istiyor."
" imdi mi?" Langdon aFzHndan çHkacaklara hâkim oldu. "Saat gece yarHsHnH geçti."
"Bu gece Louvre Müzesi müdürüyle randevunuz olduFu doFru mu?"
Langdon birden kaygHlandH. O ve saygHn Müze Müdürü Jacques Sauniére, Langdon’Hn o
akKamki seminerinden sonra buluKmayH planlamHKlar, ama Sauniére randevuya gelmemiKti.
"Evet. Bunu nasHl bildiniz?"
"Randevu defterinde isminize rastladHk."
"UmarHm her Key yolundadHr."
Ajan derin bir iç çekti ve kapHnHn dar aralHFHndan Polaroid fotoFrafH uzattH.
Langdon fotoFrafH görünce, tüm vücudu kaskatH kesildi.
Langdon tuhaf resme bakarken, ilk baKta duyduFu tiksinme ve Kok, yerini gittikçe
büyüyen bir öfkeye bHrakHyordu. "Kim böyle bir Key yapmHK olabilir?"
"Simgebilim konusundaki bilginiz ve onunla buluKma planHnHzH göz önünde bulundurarak,
bu soruyu yanHtlamamHza sizin yardHmcH olacaFHnHzH ümit ediyorduk."
Langdon resimden gözlerini ayHrmHyordu. DuyduFu dehKete Kimdi bir de korku eklenmiKti.
DehKet verici ve son derece garip fotoFraf, huzurunu bozan bir déjâ vu hissi veriyordu. Bir yHl
kadar önce Langdon'Hn e!ine bir cesedin fotoFrafH geçmiK ve kendisinden benzeri bir yardHm
istenmiKti. Yirmi dört saat sonra, Vatikan Kehrinde neredeyse hayatHnH kaybediyordu. Bu
fotoFraf tamamHyla farklHydH ama yine de senaryodaki bir Key rahatsHzlHk verecek derecede
tanHdHk geliyordu.
Ajan saatine baktH. "Yüzba) m bekliyor efendim."
Langdon, onu güçlükle duymuKtu. Gözleri hâlâ resme dikilmiK duruyordu. "Buradaki
sembol ve vücudunun o kadar tuhaf..."
Ajan, "DuruKu mu?" diye sordu.
Langdon baKHnH salladH. KafasHnH kaldHrHrken ürperdiFini hissetti. "Bunu yapacak kiKiyi
hayal edemiyorum."
Ajan serinkanlH görünüyordu. "AnlamHyorsunuz Bay Langdon. Bu fotoFrafta
gördüklerinizi..." DuraksadH. "Bay Sauniére kendi yaptH."
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Bir kilometre ötede, Silas isimli hantal Albino, Rue La Bruyere'deki lüks taK konutun ön
kapHsHndan topallayarak geçti. UyluklarHnHn hemen üstüne taktHFH kancalH keçe kemer, etine
iyice gömülmüKtü ve ruhu, efendisine hizmette bulunmuK olmanHn verdiFi tatminle
mutluluktan uçuyordu.
Ac iyidir.
Konuta girince, kHrmHzH gözleri lobiyi taradH. BoKtu. ArkadaKlarHnH' uyandHrmamak için,
merdivenleri sessizce çHktH. Yatak odasHnHn kapHsH açHktH; burada kilitlemek yasaktH. çeri
girerek, kapHyH arkasHndan kapattH.
Oda sade döKenmiKti. Kaba tahta zeminde yatak olarak kullanHlan hasHr ve çam aFacHndan
bir Kifoniyer vardH. Bu hafta burada misafirdi, New York'ta ise yHllarca benzeri bir mabette
kutsanmHKtH.
Tanr bana bar nak ve hayat m için bir amaç verdi.
Silas bu gece borcunu geri ödemeye baKladHFHnH hissediyordu. Hemen Kifoniyerin yanHna
giderek, en alt çekmecedeki cep telefonunu alarak, bir numara çevirdi.
Bir erkek sesi, "Evet?" diye cevap verdi.
"ÖFretmen'im, döndüm."
Ondan haber almaktan hoKnut olduFu anlaKHlan ses, "KonuK," diye buyurdu.
"Dördü de öldü. Üç sénéchaux... ve Büyük Üstat'Hn kendisi."
Sanki dua etmek için ayrHlmHK, kHsa bir sessizlik yaKandH. "O halde, herhalde bilgiyi
almHKsHndHr, deFil mi?"
"Dördünün söylediFi birbirini tutuyor. AyrH ayrH konuKtular."
"Ve sen de onlara inandHn mH?"
"Söyledikleri rastlantH olamayacak kadar birbirini tutuyor."
HeyecanlH bir nefes sesi. "Mükemmel. KardeKliFin gizlilik konusundaki namHnHn devam
etmesinden korkmuKtum."
"Ölüm korkusu güçlü bir motivasyon aracHdHr."
"Pekâlâ öFrencim, bana bilmem gerekeni söyle."
Silas kurbanlarHndan topladHFH bilginin Kok etkisi yaratacaFHnH biliyordu. "ÖFretmen'im,
dördü de clef de voûte'nin var olduFunu doFruladHlar... efsanevi kilit ta) n n."
Telefonun diFer ucundaki hHzlH nefes alHKH duydu, ÖFretmen’in heyecanHnH
hissedebiliyordu. "Kilit taKH. Aynen tahmin ettiFimiz gibi."
lme göre, kardeKlik taKHn -bir clef de voûte'nin... ya da kilit ta) n n kardeKliFin en büyük
sHrrHnHn nihai mevkiini gösteren gravürlü bir tabletin haritasHnH yapmHKtH... bu bilgi o kadar
güçlüydü ki, onun korunmasH kardeKliFin varoluKunun sebebi haline gelmiKti.
ÖFretmen, "Kilit taKma sahip olduFumuzda," dedi. "YalnHzca bir adHm kalmHK olacak."
"DüKündüFünüzden daha yakHnHz. Kilit taKH burada, Paris'te."
"Paris'te mi? nanHlmaz. FazlasHyla kolay."
Silas o akKam daha önce meydana gelenleri anlattH... kurbanlarHnHn dördünün birden,
ölmeden saniyeler önce, sHrlarHnH açHklayarak TanrH'sHz yaKamlarHnH nasHl çaresizce geri almaya
çalHKtHklarHnH. Her biri Silas'a tHpatHp aynH Keyleri söylemiKti -kilit taKH, Paris'teki eski
kiliselerden birinin içine ustalHkla saklanmHKtH Saint-Sulpice Kilisesi'ndeydi.
ÖFretmen, "TanrH'nHn evinin içine," diye çHFlHk attH. "Bizimle nasHl da dalga geçmiKler!"
"YüzyHllar boyunca yaptHklarH gibi."
ÖFretmen bu zafer anHnH iyice hazmedebilmek için bir süre sessiz kaldH. Sonunda konuKtu.
"TanrH’ya büyük bir hizmette bulundun. Bunun için yüzyHllardHr bekliyoruz. TaKH benim için
ele geçirmelisin. Hemen. Bu gece. Tehlikeleri biliyorsun."

Silas sayHsHz tehlike olduFunu biliyordu ama ÖFretmen'in buyruFunu yerine getirmek
olanaksHz gibiydi. "Kilise kale gibidir. Özellikle de geceleri. çeri nasHl gireceFim?"
ÖFretmen muazzam nüfuzu olan birinin kendinden emin sesiyle yapHlmasH gerekenleri
açHkladH.
Silas telefonu kapattHFHnda, teni beklentinin heyecanHyla ürperiyordu.
Bir saat, dedi minnetle kendine, neyse ki ÖFretmen ona, TanrH'nHn evine girmeden önce
günah çHkartacak vakti tanHmHKtH. Ruhumu bugün i)ledi i günahlardan ar nd rmal y m. Bugün
iKlediFi günahlarHn kutsal bir amacH vardH. YüzyHllardHr TanrH’nHn düKmanlarHna karKH savaK
açHlHyordu,; BaFHKlanacaFH vaat edilmiKti.
Öyle bile olsa, Silas günahlarHnHn baFHKlanmasH için fedakârlHkta bulunmasH gerektiFini
biliyordu.
Perdeleri kapatarak, soyundu ve odanHn ortasHnda diz çöktü. BaKHnH aKaFH eFerek,
kalçasHnHn etrafHna dolanan keçe kemere baktH. Tarîk'in tüm sadHk müritleri bu aleti takarlardH,
sa'nHn çektiFi acHlarH hatHrlatacak cinsten, ete sürekli batan sivri metal kancalarla dolu, deri bir
kayHK. Aletin verdiFi acH, aynH zamanda bedenin arzularHna hâkim olmasHna da yarHyordu.
Silas keçeyi o gün, gerekli görülen iki saatten daha fazla taktHFH halde, bunun sHradan bir
gün olmadHFHnH biliyordu. TokayH kavrayarak, bir diK geri çekince, etine daha fazla batan
kancalar yüzünden irkildi. YavaKça nefes vererek, HstHrabHnHn arHndHrHcH ayininin tadHnH çHkarttH.
Ac iyidir, diye fHsHldadH Silas. Peder Josemarîa Escrivâ'nHn -ÖFretmenlerin ÖFretmenikutsal mantrasHnH tekrar ediyordu. Escrivâ 1975 yHlHnda öldüFü halde hikmeti devam ediyor,
sözleri yere diz çöküp "bedensel çile" diye bilinen kutsal ibadeti yerine getiren binlerce sadHk
hizmetkâr tarafHndan fHsHldanHyordu.
Silas artHk dikkatini, yerde yanHnda düzgünce sarHlH duran, düFümlü aFHr ipe vermiKti.
Cezaland rma. DüFümler, kurumuK kanla katHlaKmHKtH. Kendi HstHrabHnHn etkilerini temizlemek
isteyen Silas hHzlH bir dua okudu. ArdHndan, ipin bir ucundan tutarak gözlerini kapattH ve
omzunun arkasHndan sertçe indirirken, düFümlerin sHrtHna çarpmasHnH hissetti. Yeniden kendini
kHrbaçlayarak, omzunun arkasHna kuvvetle vurdu. KamçH darbelerini tekrar, tekrar indirdi.
Bedeni cezaland rma.
Sonunda kanHn aktHFHnH hissetti.
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Citroën ZX, Opera BinasH'nHn ve Vendôme MeydanH'nHn önünden geçip, güneye ilerlerken,
kuru nisan havasH camdan içeri giriyordu. Yolcu koltuFunda oturan Robert Langdon,
düKüncelerinden arHnmaya çalHKHrken, Kehrin kendisini fazlasHyla yorduFunu hissediyordu.
THraK olmak ve duK almak görüntüsünü adama çevirmiKti, ama endiKesini gidermeye pek
yaramamHKtH. Müze müdürünün cesedinin ürkütücü görüntüsü aklHndan çHkmHyordu.
Jacques Sauniére öldü.
Langdon, müze müdürünün ölümüyle büyük bir kayba uFradHFHnH hissediyordu. Sauniére
münzevi bir yaKam sürmekle tanHnmasHna raFmen, sanata olan tutkunluFu onu saygHn bir adam
haline getirmiKti. Poussin ve Teniers'in tablolarHndaki gizli Kifreler hakkHnda yazdHFH kitaplar,
Langdon'Hn en sevdiFi ders kitaplarHydH. Langdon bu akKamki görüKmeyi dört gözle beklemiK
ve müze müdürünün gelmemesi onda hayal kHrHklHFH yaratmHKtH.
Müze müdürünün cesedinin görüntüsü bir kez daha zihninde canlandH. Bunu kendine
Jacques Sauniére mi yapt ? Langdon görüntüyü zihninden atmak için kendini zorlayarak,
baKHnH çevirip pencereden dHKarH baktH.
DHKarHdaki Kehir uyanmaya baKlHyordu, sokak satHcHlarH, badem Kekerlemesi arabalarHnH
sürüyor, garsonlar çöp torbalarHnH kaldHrHm kenarHna taKHyor, geceden kalma âKHklar yasemin
kokularH taKHyan meltemde üKümemek için birbirlerine sokuluyorlardH. Citroën kaosun içinden
yetkiyle geçerken, iki tonlu ahenksiz sireni trafiFi bHçak gibi yarHyordu.
Otelden ayrHldHklarHndan beri ilk kez konuKan ajan, "Yüzba) , bu akKam Paris'te
bulunduFunuzu öFrenmekten son derece memnun," dedi. "Çok talihli bir tesadüf."
Langdon talihli olmak dHKHnda her Keyi hissediyordu, ayrHca tesadüf, kesinlikle
güvenmediFi bir kavramdH. HayatHnH, farklH amblemlerle ideolojilerin birbirleriyle gizli
baFlHlHklarHnH keKfetmekle geçiren biri olarak Langdon dünyayH birbirine iyice dolanmHK tarihin
ve olaylarHn bir aFH gibi görüyordu. Ba lant lar görünürde olmayabilir, diye sHk sHk
tekrarlardH. Harvard'daki simgeleme derslerinde, ama her zaman oradadHrlar, yüzeyin hemen
altHna gömülmüKlerdir.
Langdon, "SanHrHm," dedi. "Size kaldHFHm yeri Paris Amerikan Üniversitesi mi söyledi?"
oför baKHnH iki yana salladH. "Interpol."
Interpol, diye düKündü Langdon. Elbette. Avrupa’daki tüm otellerde giriK sHrasHnda
pasaport sormanHn formaliteden daha fazlasH olduFunu unutmuKtu, kanunlar böyleydi. Tüm
Avrupa'da herhangi bir gece, Interpol yetkilileri kimin nerede uyuduFunu tam olarak tespit
edebilirlerdi. Herhalde Langdon'H Ritz'de bulmak topu topu beK saniyelerini almHKtH.
Citroën Kehrin güneyine doFru ilerlerken, saF taraftan gökyüzüne uzanan Eyfel Kulesi'nin
aydHnlatHlmHK silueti belirdi. Onu görünce Langdon, Vittoria'yH düKündü. Bir yHl önce, her altH
ayda bir, dünyadaki romantik yerlerden birinde buluKmaya söz vermiKlerdi. Langdon, Eyfel
Kulesi'nin bu listede yer alacaFHnH tahmin ediyordu. Ne yazHk ki, Vittoria'yH en son Roma'daki
gürültülü bir havaalanHnda öpeli bir yHldan fazla oluyordu.
Ajan yana dönerek, "Ona bindiniz mi?" diye sordu.
Langdon baKHnH kaldHrHp ona göz atarken, yanlHK anladHFHna emindi. "Affedersiniz
anlayamadHm?"
"Harika, öyle deFil mi?" Ajan ön camdan Eyfel Kulesi'ni gösteriyordu. "Ona bindiniz
mi?"
Langdon gözlerini devirdi. "HayHr. Kuleye çHkmadHm."
"Fransa'nHn sembolüdür. Bence mükemmel."
Langdon dalgHn bir edayla baKHnH salladH. Simgebilim uzmanlarH genellikle Fransa'nHn
maçoluk, zamparalHk, Napolyon ve Cüce Pepin gibi tehlikeli, kHsa boylu liderlerle tanHnan bir
ülkenin -üç yüz metrelik penisten daha uygun bir ulusal amblem seçemeyeceFini söylerlerdi.

Rue de Rivoli kavKaFHna vardHklarHnda kHrmHzH HKHk yanHyordu ama Citroën durmadH. Ajan
sedanH gazlayarak, ünlü Tuileries Bahçeleri'nin -Paris'in Central Park'H- kuzey giriKi olan Rue
Castiglione'nin aFaçlHklH bir bölgesine doFru sürdü. Pek çok turist, yanlHK bir tercüme yaparak
Jardins des Tuileries ismini burada açan binlerce laleye atfederlerdi ama aslHnda Tuileries'in,
daha az romantik bir adH vardH. Bir zamanlar bu park, Paris'li müteahhitlerin Kehrin ünlü
kHrmHzH kiremitlerini -ya da tuiles- üretmek için kil çHkardHklarH devasa bir kazH alanHydH.
Sessiz parka girdiklerinde ajan kontrol panelinin altHna uzanarak, acH acH öten sireni
kapattH. Langdon ani sessizliFin getirdiFi huzurla rahat bir nefes aldH. ArabanHn dHKHnda,
tekerleklerin engebelerden geçerken çHkardHFH çHtHrtHlH ses uyutucu bir ritim yaratHrken, halojen
farlarHn soluk HKHFH çakHllH bulvarHn üstünde gezindi. Langdon her zaman Tuileries'in kutsal bir
yer olduFunu düKünmüKtü. BurasH, Claude Monet'nin biçim ve renkle oynadHFH ve gerçek
anlamda Empresyonist akHmHn doFuKuna ilham veren bahçelerdi. Bu gece ise her nedense
garip bir Kekilde, kötü bir Keylerin habercisi gibiydi.
Citroën batHya yönelerek, parkHn merkez bulvarHna doFru, sola sapmHKtH. oför yuvarlak bir
gölcüFün etrafHndan kHvrHlHp, HssHz bir caddeden geçerek, arka taraftaki geniK avluya
kestirmeden gitti. Langdon Kimdi Tuileries Bahçeleri'nin dev bir taK kemerle belirlenmiK
bittiFi yeri görebiliyordu.
Arc du Carrousel.
Arc du Carrousel'de bir zamanlar yapHlan alemlere raFmen, sanat tutkunlarH bu yere
bambaKka bir sebepten ötürü önem verirlerdi. Tuileries'in sonundaki kordondan dünyanHn en
iyi sanat müzelerinden dördü görülebiliyordu... her biri pusulanHn ayrH bir noktasHnda
bulunuyordu.
Langdon saF taraftaki pencereden Seine ile Quai Voltaire'in arkasHndaki, eski tren
istasyonunun -Kimdiki Musée d'Orsay- çarpHcH derecede aydHnlatHlmHK cephesini görebiliyordu.
Sol tarafa göz attHFHnda, Modern Sanat Müzesi'ne ev sahipliFi yapan ultramodern Pompidou
Center'Hn tepesini seçebiliyordu. Langdon arka tarafHnda batHya doFru ise Musée du Jeu de
Paume'u belirleyen eski Ramses dikili taKHnHn, aFaçlarHn üstünden yükseldiFini biliyordu.
Ama dünyanHn en ünlü sanat müzesi haline gelen yekpare taKtan yapHlmHK Rönesans sarayH,
doFuya doFru tam önlerinde kemerin gerisindeydi.
Musée du Louvre.
Gözleri büyük yapHnHn tamamHnH görmek için nafile bir giriKimde bulunduFunda, Langdon
tanHdHk bir merak duydu. Louvre'un görkemli cephesi, insanH hayrete düKürecek kadar geniK
meydanHn karKHsHnda, Paris semalarHna yükselen bir kale gibi duruyordu. Uç uca eklenmiK üç
Eyfel Kulesi uzunluFundaki Louvre, at nalH Kekliyle Avrupa'daki en uzun binaydH. Müzenin
kanatlan arasHndaki doksan üç bin metrekarelik açHk meydan bile, cephenin görkemiyle
yarHKamazdH. Langdon bir keresinde Louvre'un çevresi etrafHnda yürüyerek, beK kilometrelik
yol kat etmiKti.
Bir ziyaretçinin bu binadaki 65.300 sanat eserini beK günlük bir süre içinde görebileceFi
tahmin edilmesine raFmen, çoFu turist Langdon'Hn "Diyet Louvre" diye bahsettiFi kHsaltHlmHK
bir tur atmayH tercih ediyordu Bu tur, müzedeki en ünlü üç objeyi -Mona Lisa, Milo Venüs'ü
ve Zafer Tanr ças Nike'yi- görebilmek için atHlan bir sürat koKusuydu. Art Buchwald bir
zamanlar üç sanat Kaheserini beK dakika elli altH saniyede gördüFünü söyleyerek övünmüKtü.
oför küçük bir el telsizi çHkartarak kHsaltHlmHK bir FransHzcayla konuKmaya baKladH.
"Monsieur Langdon est arrivé. Deux minutes."*
Telsizden deKifre edilemeyen cHzHrtHlH bir teyit geldi.
AygHtH yerine koyan ajan, Langdon'a döndü. "Yüzba) ile ana giriKte buluKacaksHnHz."

*

Bay Langdon geldi. ki dakika sonra oradayHz

oför meydanda araç trafiFini yasaklayan iKaretleri hiçe sayarak, gaza bastH ve Citroën'i
kaldHrHma doFru sürdü. IKHklH fHskiyelerin su püskürttüFü yedi üçgen havuzla çevrelenen ana
giriK, artHk görülebiliyordu.
La Pyramide.
Paris Louvre'un yeni giriKi müzenin kendisi kadar ünlü olmuKtu. Çin kökenli, AmerikalH
mimar I. M. Pei tarafHndan tasarlanan tartHKmalH, dömi-modern cam piramidi, Rönesans
avlunun asaletini bozduFunu düKünen gelenekçiler tarafHndan hâlâ hor görülüyordu. Goethe
mimariyi müziFin donmuK hali diye tanHmlamHKtH. Pei'yi eleKtirenler ise bu piramide
karatahtayH çizen tHrnak diyorlardH. Bununla birlikte hayranlarH, Pei'nin yirmi bir metre
uzunluFundaki Keffaf piramidinin, Louvre'un gelecek bin yHla taKHnmasHna yardHmcH olduFunu,
eski yapHyla modern metotlar -eskiyle yeni arasHnda sembolik bir baF- arasHnda göz
kamaKtHrHcH bir sinerji yarattHFHnH söyleyerek yüceltiyorlardH.
Ajan, "Piramidimizi beFeniyor musunuz?" diye sordu.
Langdon kaKlarHnH çattH. GörünüKe bakHlHrsa FransHzlar bunu AmerikalHlara sormaktan
hoKlanHyorlardH. Elbette bu soruda bazH anlamlar yüklüydü. Piramidi beFendiFinizi itiraf etmek
sizi zevksiz bir AmerikalH yapHyor, beFenmediFinizi söylemekse FransHzlara hakaret gibi
algHlanHyordu.
Langdon, "Mitterand cesur bir adamdH," diyerek kaçamak bir cevap verdi. Piramidin
yapHm iKini baKlatan, merhum cumhurbaKkanHnda "Firavun Kompleksi" olduFu söyleniyordu.
Paris'i MHsHr sanatH, el sanatlarH ve dikili taKlarHyla doldurmaktan tek baKHna sorumlu olan
Francois Mitterand'Hn, MHsHr kültürüne olan tutkunluFu o denli aKHrHydH ki, FransHzlar ondan
hâlâ Sfenks diye bahsediyorlardH.
Langdon konuyu deFiKtirerek, " efinizin ismi nedir?" diye sordu.
oför piramidin ana giriKine yaklaKHrken, "Bezu Fache," dedi. "Biz kendisine le Taureau
deriz."
Bütün FransHzlara bir hayvan takma adH verilip verilmediFini düKünen Langdon gözlerini
ona çevirdi. " efinize Bo a mH diyorsunuz?"
Adam kaKlarHnH yay gibi yukarH kaldHrdH. "FransHzcanHz söylediFinizden daha iyiymiK Bay
Langdon."
Langdon, Frans zcam berbatt r, diye düKündü, ama Zodyak ikonografim iyidir. Taurus'un
anlamH boFa demekti. Astrolojinin sembolleri tüm dünyada aynHydH.
Ajan arabayH durdurup, parmaFHyla iki çeKmenin arasHndan piramidin yan tarafHndaki geniK
kapHyH gösterdi. "GiriK burasH. yi Kanslar bayHm."
"SHz gelmiyor musunuz?"
"Bana sizi burada bHrakmam emredildi. Yapmam gereken baKka iKler var."
Langdon içini çekerek, arabadan indi. Bu da senin numaran.
Ajan arabayH gazlayarak uzaklaKtH.
Langdon tek baKHna ayakta durup, uzaklaKan farlara bakarken, avludan kolaylHkla çHkHp, bir
taksi çevirebileceFini ve yataFHna doFru yol alabileceFini fark etti. Ama içinden bir ses, ona
bunun kötü bir fikir olduFunu söylüyordu.
HavuzlarHn yarattHFH sise yaklaKHrken, baKka bir dünyaya açHlan hayali bir eKikten geçtiFini
hissediyordu. AkKamHn rehaveti yeniden bastHrmaya baKlamHKtH. Yirmi dakika öncesine kadar,
otel odasHnda uyuyordu. imdi ise Sfenks tarafHndan yaptHrHlmHK Keffaf piramidin önünde
durmuK, BoFa lakaplH bir polisi bekliyordu.
Bir Salvador Dali tablosunda kapana k s ld m, diye düKündü.
Langdon ana giriKe doFru yürüdü, devasa döner kapHydH. ArkasHnda loK ve boK bir fuaye
vardH.
Kap y çalacak m y m?
Langdon acaba Harvard'lH ünlü MHsHr uzmanlarH hiç piramidin ön kapHsHnH çalHp, cevap
beklemiKler midir, diye düKündü. Cama vurmak için elini kaldHrdH ama aKaFHdaki karanlHFHn

içinden beliren bir figür, döner merdivenden hHzla çHkmaya baKladH. Koyu renkli, omuzlarHna
dar gelen kruvaze bir takHm elbise giymiK, tHknaz yapHlH ve esmer bîr adamdH. Güçlü
bacaklarHnHn üstünde açHkça anlaKHlan bir yetkiyle yürüyordu. Cep telefonuyla konuKuyordu
ama kapHya geldiFinde görüKmeyi bitirdi. Langdon'a içeri girmesini iKaret etti.
Langdon döner kapHyH iterek içeri girerken, "Ben Bezu Fache," diye kendini tanHttH. "Adli
Polis Merkezi Kefiyim." MesleFine uygun bir sesi vardH, yaklaKan fHrtHnayH andHran... gHrtlaktan
gelen hHrHltHlH bir ses.
Langdon tokalaKmak için elini uzattH. "Robert Langdon."
Fache'nin iri eli, Langdon'Hnkini ezici bir kuvvetle sardH.
Langdon, "FotoFrafH gördüm," dedi. "AjanHnHz, bunu Jacques Sauniére'in kendisinin
yaptHFHnH söyledi..."
"Bay Langdon," derken Fache'nin gözleri onunkine kilitlenmiKti. "FotoFrafta
gördükleriniz, Sauniére'in yaptHklarHnHn sadece baKlangHcH."

4
GeniK omuzlarHnH arkaya atHp, çenesini göFsüne gömen YüzbaKH Bezu Fache, kHzgHn bir
boFa gibi yürüyordu. Geriye doFru taranmHK briyantinli koyu renk saçlarH, geniK alnHndaki
derin çizgileri vurguluyordu. YakHndan bakHnca koyu renk saçlarH, çHkHk kaKlarHnHn ortasHndaki
çizgiyi vurguluyor ve onun, bir savaK gemisinin pruvasHna benzemesini saFlHyordu. O
yaklaKmadan evvel, koyu renk gözleri nam saldHFH ciddiyetini korku verici bir açHklHkla ortaya
koyarak, sanki yeryüzünü kasHp kavuruyordu.
Langdon, yüzbaKHnHn peKinden giderek, ünlü mermer basamaklardan cam piramidin
altHndaki avluya indi. AKaFH inerlerken, makineli tüfekle bekleyen iki adli polis muhafHzHnHn
arasHndan geçtiler. Mesaj açHktH: Bu akKam YüzbaKH Fache'nin izni olmaksHzHn hiç kimse
buraya giremez veya dHKarH çHkamazdH.
Zeminin altHna indiklerinde Langdon heyecanHnHn arttHFHnH hissetti. Fache'nin davranHKlarH
hiç de misafirperver sayHlmazdH, ayrHca bu saatte Louvre'un kabristanH andHran bir havasH
vardH. Merdivenler, karanlHk bir sinema salonunun koridoru gibi, her bir basamaFa gömülmüK
minik döKeme ampulleriyle aydHnlatHlmHKtH. Langdon kendi ayak seslerinin üstlerindeki camda
yankH yaptHFHnH duyabiliyordu. YukarH baktHFHnda, çeKmelerden yayHlan sisin Keffaf damHn
üstünden ince çizgiler halinde geçtiFini görebiliyordu.
GeniK çenesiyle yukarHyH iKaret eden Fache, "Siz tasvip ediyor musunuz?" diye sordu.
Oyun oynamak için kendini fazlasHyla yorgun hisseden Langdon derin bir nefes aldH.
"Evet, piramidiniz harikulade."
Fache homurdandH. "Paris'in yüz karasH."
Birinci darbe. Langdon, ev sahibinin memnun edilmesi zor biri olduFunu fark etmiKti. Bu
piramidin, CumhurbaKkanH Mitterrand'Hn kesin isteFi üzerine, tam olarak 666 cam panodan
inKa edildiFini acaba Fache biliyor mudur, diye düKündü. Bu garip istek, 666 sayHsHnHn
eytan'Hn sayHsH olduFunu iddia eden komplo meraklHlarH arasHnda daima ateKli bir tartHKma
konusu olmuKtu.
Langdon konuyu açmamaya karar verdi.
Yerin altHndaki fuayeye doFru indikçe, alan karanlHktan yavaKça sHyrHlHyordu. Louvre'un,
yer seviyesinin on sekiz metre aKaFHsHna yapHlmHK altH bin beK yüz metrekarelik lobisi, uçsuz
bucaksHz bir maFarayH andHrHyordu. YukarHdaki bal rengi taKlardan yapHlmHK cepheyle uyumlu
olmasH açHsHndan, sarH mermer döKenmiK yeraltH koridoru, genellikle gün HKHFH ve turistlerle
canlanHyordu. Ama bu gece tüm alana soFuk ve esrarlH bir hava veren lobi, HssHz ve karanlHktH.
Langdon, "Peki müzenin her zamanki güvenlik personeline ne oldu?" diye sordu.
"Geçici olarak uzakla)t r ld lar," diye cevap veren Fache'nin sesi, sanki Langdon onun
takHmHnHn bütünlüFünü sorguluyormuK gibi çHkmHKtH. "Bu gece girmemesi gereken birinin içeri
girdiFi ortada. Tüm personel Louvre'un Sully KanadH'nda sorgulanHyor. Müzenin güvenliFini
bu gece benim ajanlarHm devraldH." Fache'ye ayak uydurmakta hHzlH davranan Langdon baKHnH
evet anlamHnda salladH.
YüzbaKH, "Jacques Sauniére'i ne kadar iyi tanHyordunuz?" diye sordu.
"AslHna bakarsanHz hiç. Bugüne kadar hiç karKHlaKmadHk."
Fache KaKHrmHKa benziyordu. "Bu gece ilk kez mi buluKacaktHnHz?"
"Evet. VerdiFim seminerden sonra Amerikan Üniversitesinin resepsiyonunda buluKmayH
planlamHKtHk ama o gelmedi."
Fache küçük not defterine bir Keyler karaladH. Yürürlerken, Langdon, Louvre'un daha az
bilinen piramidine- La Pyramide Inversée- tavandan aKaFH sarkHt gibi ters sarkan dev çatHya
göz attH. Fache, Langdon'H kHsa bir merdivenden kemerli bir tünelin aFzHna getirdi. TabelanHn
üstünde DENON yazHyordu. Denon KanadH, Louvre'un üç ana bölümü arasHnda en ünlü
olanHydH.

Fache birden, "Bu geceki buluKmayH kim istedi?" diye sordu. "Siz mi o mu?"
Soru garipti. Tünelden içeri girerlerken Langdon, "Bay Sauniére istedi," diye yanHtladH.
"Birkaç hafta önce sekreteri e-posta vasHtasHyla benimle temas kurdu. Müze müdürünün, bu ay
Paris'te seminer vereceFimi duyduFunu ve orada bulunduFum süre içinde benimle bir Keyi
tartHKmak istediFini söyledi."
"Ne tartHKacaktH?"
"Bilmiyorum. Herhalde sanattHr. Onunla ortak ilgi alanlarHmHz var."
Fache kuKkulu görünüyordu. "GörüKmenizin ne hakkHnda olacaFHna dair en ufak bir
fikriniz yok mu?"
Langdon'Hn hiç fikri yoktu. O da merak etmiK ama daha açHk konuKmasHnH istemeye cesaret
edememiKti. Çokça saygH duyulan Jacques Sauniére'in gizliliFe düKkün olduFu ve çok az
toplantH yaptHFH iyi bilinirdi; Langdon, onunla buluKma fHrsatHna sahip olduFu için minnettardH.
"Bay Langdon cinayet kurbanHnHn öldürüldüFü gece sizinle ne tartHKacaFHnH en azHndan
tahmin edemez misiniz? Çok yardHmH dokunabilir."
Bu manidar soru Langdon'H rahatsHz etmiKti. "Gerçekten bilemiyorum. SormadHm. Temas
kurmasH bile beni gururlandHrmHKtH. Bay Sauniére'in çalHKmalarHnHn hayranHyHm. VerdiFim
derslerde onun kitaplarHnH kullanHrHm."
Fache bunu defterine not etti.
ArtHk iki adam Denon KanadH'nHn giriK tünelinde yarH yola gelmiKlerdi. Langdon her ikisi
de hareketsiz duran yolun sonundaki yürüyen merdivenleri görebiliyordu.
Fache, "Demek ortak ilgi alanlarHnHz vardH?" diye sordu.
"Evet. AslHna bakarsanHz, geçen yHlHn çoFunu Bay Sauniére'in uzmanlHk alanH hakkHnda
yazacaFHm kitabHn taslaFHna ayHrdHm. Beynine girmek için sabHrsHzlanHyordum."
Fache baKHnH kaldHrdH. "Pardon?"
Bu deyimin karKHlHFHnHn bulunmadHFH belli oluyordu. "Onun konu hakkHndaki
düKüncelerini öFrenmek için sabHrsHzlanHyordum."
"AnlHyorum. Peki konu neydi?"
Langdon tam olarak nasHl izah edeceFinden emin olamadHFH için tereddüt etti. "AslHnda
taslak, tanrHçalara tapHnmayH gösteren ikonografi hakkHnda, diKilerin kutsallHFH kavramH, sanat
ve bununla ilgili semboller."
Fache tombul elini saçlarHnda gezdirdi. "Sauniére'in bu konu hakkHnda bilgisi var mH?"
"Herkesten daha fazla."
"AnlHyorum."
Langdon, Fache'nin hiçbir Keyi anlamadHFHnH fark etmiKti. Jacques Sauniére, dünyadaki en
ünlü tanrHça ikonografi uzmanH olarak kabul ediliyordu. Sauniére'in bereketle ilgili röliklere,
tanrHça kültlerine, Wicca'ya ve kutsal diKilere olan tutkusu bir yana, müze müdürlüFü yaptHFH
yirmi yHllHk memuriyeti süresince Louvre'un dünyadaki en büyük tanrHça sanatH koleksiyonuna
sahip olmasHnH saFlamHKtH, Delphi'deki en eski Yunan tapHnaFHndan rahibelerin labrys baltalarH,
altHn yHlanlH asalar, küçük melekleri andHran yüzlerce Tjet hayat sembolü, eski MHsHr'da kötü
ruhlarH kovmak için kullanHlan saplH kasnak Keklindeki çHngHraklar ve TanrHça sis tarafHndan
tedavi edilen Horus'u gösteren heykelcikler serisi.
Fache, "Belki de Jacques Sauniére'in sizin kitap taslaFHnHzdan haberi vardH," diye fikir
yürüttü. "Ve kitabHnHz konusunda size yardHma olmayH teklif etmek için buluKmak istedi."
Langdon baKHm iki yana salladH. "DoFrusunu isterseniz kitabHmHn taslaFHndan henüz
kimsenin haberi yok. Hâlâ müsvedde halinde ve editörüm dHKHnda kimseye göstermedim."
Fache sessizleKti.
Langdon müsveddeyi kimseye göstermemesinin nedenini açHklamadH. Üç yüz sayfalHk
müsvedde KayHp Kutsal DiKinin Sembolleri adHnH vermeyi düKünüyordu mevcut dini
ikonografilerin geleneklere aykHrH yorumlarHnH sunuyordu ve kesinlikle tartHKmalara yol
açacaktH.

Langdon hareketsiz yürüyen merdivenlere yaklaKtHFHnda, Fache'nin artHk yanHnda
olmadHFHnH fark ederek durdu. ArkasHnH döndüFünde, onun birkaç metre uzaktaki servis
asansörünün yanHnda beklediFini gördü.
Fache asansörün kapHlarH açHlHrken, "Asansörü kullanacaFHz,” dedi. "Eminim müzedeki
mesafenin yaya dolaKHlamayacak kadar uzun olduFunu biliyorsunuzdur."
Langdon asansörün iki katlH Denon KanadH’na çHkmayH kolaylaKtHracaFHnH bildiFi halde
kHpHrdamadH.
"Bir sorun mu var?" Fache kapHyH tutarken, sabHrsHzlanmHKa benziyordu.
Langdon derin bir nefes alarak, havadar yürüyen merdivene hasretle baktH. Hiçbir sorun
yok, diyerek kendine yalan söyledikten sonra, asansöre doFru zoraki adHmlarla yürüdü.
Langdon çocukluFunda terk edilmiK bir kuyuya düKmüK ve kurtarHlana kadar, o daracHk
alandaki suyun içinde ölümle mücadele etmiKti. O günden beri kapalH yerlerde kalma fobisi
vardH, asansörler, metrolar, kapalH tenis salonlarH. Langdon hiç inanmadHFH halde, kendi
kendine sürekli, asansör kesinlikle güvenli bir makine, diyordu. Kapal bir bölmeden sarkan,
küçük metal bir kutu! Nefesini tutarak asansöre bindiFinde, kapHlar kapanHrken adrenalinin
verdiFi o tanHdHk ürpertiyi hissetti.
-ki kat. On saniye.
Asansör hareket etmeye baKladHFHnda Fache, "Siz ve Bay Sauniére," dedi. "Hiç
konuKmadHnHz mH? Hiç karKHlaKmadHnHz mH? Birbirinize postayla hiçbir Key göndermediniz
mi?"
Bir garip soru daha. Langdon baKHnH iki yana salladH. "HayHr. Hiç."
Fache duyduklarHnH hafHzasHna alHyormuK gibi baKHnH yana yatHrdH. Hiçbir Key söylemeden,
gözlerini krom kapHlara dikti.
YukarH çHkarlarken, Langdon dikkatini etrafHndaki dört duvar haricinde ne varsa ona
vermeye çalHKtH. Parlak asansör kapHsHnHn yansHmasHnda yüzbaKHnHn kravat iFnesini gördü, on
üç siyah oniks iliKtirilmiK gümüK bir haç. Langdon bunu son derece KaKHrtHcH bulmuKtu. Crux
gemmata -üstünde on üç deFerli taK bulunan haç- olarak bilinen bu sembol, sa ile on iki
havarisini simgeleyen bir HHristiyan ideogramHydH. Langdon nedense FransHz polisinin dini
inançlarHnH bu denli açHk biçimde göstermesine KaKHrmHKtH. Ama ne de olsa burasH Fransa'ydH;
HHristiyanlHk burada doFmak kadar önemli bir din deFildi.
Fache birden, "Bu bir crux gemmata," dedi.
aKHran Langdon karKHsHndaki yansHmada Fache'nin gözlerini görebilmek için baKHnH
kaldHrdH.
Asansör sarsHlarak durdu ve kapHlar açHldH.
Langdon hemen, Louvre galerilerinin ünlü yüksek tavanlarH sayesinde ferah olan geniK
koridora çHktH. Bununla birlikte, adHm attHFH dünya beklediFi gibi deFildi.
aKHran Langdon aniden durdu.
Fache, ona baktH. "AnladHFHm kadarHyla Bay Langdon, Louvre'u kapandHktan sonra hiç
görmemiKsiniz?"
San r m görmedim, diye düKünen Langdon, bulunduFu yeri algHlamaya çalHKtH.
Genellikle bol HKHkla aydHnlatHlan Louvre galerileri bu gece son derece karanlHktH.
YukarHdan süzülen beyaz HKHFHn yerine, süpürgeliklerden kHrmHzH bir HKHk huzmesi yayHlHyordu,
yer döKemelerine tutturulan aralHklH) kHrmHzH HKHk benekleri.
Langdon karanlHk koridora baktHFHnda, bu manzarayla karKHlaKacaFHnH tahmin etmesi
gerektiFini fark etti. Büyük galerilerin hemen hepsi geceleri kHrmHzH HKHk kullanHrlardH, aKaFH
seviyeye yerleKtirilen zararsHz HKHk, personelin koridorlarda dolaKmasHna olanak saFlarken,
tablolarHn HKHFa maruz kalarak yHpranmasHnH geciktiriyordu. Bu gece müzeye bir aFHrlHk
çökmüKtü. Gölgeler her yere uzanHyor, tonozlu yüksek tavanlar siyah, ali çak bir boKluk gibi
görünüyordu.

"Buradan," diyen Fache aniden saFa dönerek, birbirine baFlH galerilerden geçmeye
baKladH.
Gözleri karanlHFa alHKmaya baKlayan Langdon, onu izledi. Büyük ebatlardaki yaFlHboyalar,
karanlHk odada geliKen fotoFraflar gibi canlanHyordu... tablolardaki gözler, odalardan geçerken
onu takip ediyorlardH. Müze havasHnHn tanHdHk kokusunu karbon kokusu taKHyan, kuru bir hava
alabiliyordu. Ziyaretçilerin sebep olduFu karbondioksitin aKHndHrHcH etkilerini önlemek için
sanayi tipi, kömür filtreli nem gidericiler yirmi dört saat boyunca çalHKHrdH.
DuvarlarHn tepelerine yerleKtirilen güvenlik kameralarH, ziyaretçilere açHk bir mesaj
gönderiyordu: Sizi görüyoruz. Hiçbir )eye dokunmay n.
Langdon kameralarH iKaret ederek, "AralarHnda gerçek olanH var mH?' diye sordu.
Fache baKHnH iki yana salladH. "Elbette yok."
Langdon buna KaKHrmamHKtH. Bu büyüklükteki müzelerin video kameralarla izlenmesinin
fahiK bir maliyeti vardH ve etkili deFildi. Kontrol edilmesi gereken binlerce metrekarelik
alanHyla Louvre'un gözetleme iKi için yüzlerce teknisyene ihtiyacH olacaktH. Büyük müzelerin
çoFu artHk "çevreleme güvenliFini" kullanHyorlardH. H rs zlan d )ar da tutmay unut. Onlar
içeride tut. Çevreleme yöntemi müze kapandHktan sonra devreye sokuluyordu. Davetsiz bir
misafir sanat eserlerinden birini yerinden çHkardHFHnda, galerinin etrafHndaki çHkHK bölmeleri
kapanHyor ve hHrsHz kendini polis gelmeden önce parmaklHklarHn arkasHnda buluyordu.
Önlerindeki mermer koridorda sesler yankH yapHyordu. Gürültü, saF taraftaki geniK kapHsHz
odadan geliyor gibiydi. Parlak bir HKHk koridora taKmHKtH.
YüzbaKH, "Müze müdürünün ofisi," dedi.
O ve Fache odaya yaklaKtHklarHnda Langdon kHsa koridordan, Sauniére'in lüks çalHKma
odasHna göz attH, ahKap kaplama duvarlarda Büyük Ustalar'Hn tablolarH, üzerinde altmHK santim
boyunda zHrhlH bir Kövalye heykeli bulunan muazzam büyüklükteki antika masa. Bir avuç
polis ajanH odada koKuKturuyor, telefon görüKmeleri yapHp notlar alHyorlardH. çlerinden biri
Sauniére'in masasHna oturmuK, dizüstü bilgisayarda yazH yazHyordu. Müze müdürünün özel
ofisinin bu akKam için DCPJ'nin geçici komuta merkezi olduFu anlaKHlHyordu.
Fache, "Monsieurs," diye seslendiFinde adamlar dönüp baktHlar. "Ne nous dérangez pas
sous aucun prétexte. Entendu?"*
Ofisteki herkes anladHFHnH göstererek baKHnH salladH.
Langdon otel odalarHnHn kapHsHna, yüzbaKHnHn söylediklerinin ana fikrini anlayacak kadar
NE PAS DERANGER yazHsH asmHKtH. Fache ile Langdon hiçbir suretle rahatsHz
edilmeyeceklerdi.
Ajanlardan oluKan küçük cemaati geride bHrakan Fache ve Langdon karanlHk koridorda
ilerlediler. ki metre ileride, Louvre'un en popüler bölümünün -la Grande Galerie- giriKi hayal
gibi belirdi. Sonsuz gibi görünen bu koridorda Louvre'un en deFerli talyan sanat Kaheserleri
bulunuyordu. Langdon, Sauniére'in cesedinin burada bulunacaFHnH önceden sezmiKti; Büyük
Galeri'nin ünlü parke zemini Polaroid'de kusursuz biçimde görülüyordu.
YaklaKtHklarHnda Langdon giriKin, ortaçaF kalelerinde akHn yapan ordularH uzak tutmak için
kullanHlanlara benzer devasa çelik bir kapHyla kapandHFHnH gördü.
ParmaklHklarHn yanHna vardHklarHnda Fache, "Çevreleme güvenliFi," dedi.
Barikat, karanlHkta bile bir tanka dayanabilecek gibi görünüyordu. Langdon
parmaklHklarHn arasHndan, Büyük Galeri'nin loK bölmelerine göz attH.
"Önden buyurun Bay Langdon," dedi.
Langdon döndü. Önden nereye buyuray m?
Fache parmaklHklarHn dibindeki zemini iKaret etti.
Langdon aKaFH baktH. KaranlHkta fark etmemiKti. AltmHK santim kadar yukarH kaldHrHlan
barikatHn altHnda dar bir alan açHlmHKtH.
*

Baylar bir Key bahane edip bizi rahatsHz etmeyin. AnlaKHldH mH?

Fache, "BurasH Louvre güvenliFi için hâlâ yasak bölge," dedi. "Police Technique et
Scientifique'den* gelen takHmHm araKtHrmalarHnH henüz bitirdiler." AçHklHFH gösterdi. "Lütfen
altHndan geçiniz."
Langdon ayaklarHnHn dibindeki daracHk sürünme aralHFHna baktHktan sonra gözlerini aFHr
demir kapHya çevirdi. aka yapHyor, öyle deFil mi? Barikat, izinsiz girenleri ezmek için hazHr
bekleyen giyotine benziyordu.
Fache FransHzca bir Keyler söylenip saatine baktH. ArdHndan dizlerinin üstüne çökerek,
hantal vücudunu parmaklHklarHn altHndan geçirdi. DiFer tarafa geçince ayaFa kalkHp,
parmaklHklarHn arasHndan Langdon’a baktH.
Langdon derin bir nefes aldH. AvuçlarHnH cilalH parkenin üzerine yerleKtirerek, karnHnHn
üstüne yattH ve kendini ileri itti. Tam altHndan geçerken Harris tüvidinin ensesi parmaklHklarHn
altHna takHldH ve baKHnHn arkasHnH demirlere çarptH.
Çok ho) Robert, diye düKünürken el yordamHyla kendini kurtarHp, diFer tarafa geçti. AyaFa
kalktHFHnda Langdon gecenin çok uzun süreceFinden Küphelenmeye baKlamHKtH.

*

Teknik birim.
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Murray Hill BinasH -Opus Dei'nin yeni Dünya Merkez Bürosu ve konferans salonu- New
York'ta 243 Lexington Caddesi'nde bulunmaktadHr. Indiana kireçtaKH ve kHrmHzH tuFladan
oluKan 12.500 metrekarelik alanH kaplayan gökdelen 47 milyon dolara mal olmuKtur.
May&Pinska tarafHndan tasarlanan binada yüzden fazla yatak odasH, altH yemek salonu,
kütüphaneler, oturma odalarH, toplantH salonlarH ve ofisler bulunmaktadHr. kinci, sekizinci ve
on altHncH katlarda, mermerle donatHlmHK Kapeller vardHr. On yedinci kat tamamHyla mesken
olarak kullanHlmaktadHr. Erkekler, binaya Lexington Caddesi'ndeki ana kapHdan girerler.
KadHnlarsa yan sokaktan giriK yaparlar ve binada bulunduklarH sürece erkeklerden "akustik ve
görsel" olarak ayrHlmHKlardHr.
O akKamHn erken saatlerinde Piskopos Manuel Aringarosa, gözlerden uzak teras katHndaki
dairesinde küçük bir seyahat çantasH hazHrlayarak, geleneksel siyah cüppesini giymiKti.
Normalde beline mor kuKaFHnH takmasH gerekirdi ama o, bu gece halk arasHnda dolaKacaFHndan
sahip olduFu yüksek mevkiiyle dikkat çekmek istemiyordu. ParmaFHndaki 14 ayar altHn etrafH
iri elmaslarla çevrili mor ametist taKHn üstüne elle piskoposluk armasH iKlenmiK yüzüFünü,
sadece bilen bir göz fark edebilirdi Seyahat ÇantasHnH sHrtHna alarak, dairesinden çHktH. çinden
bir dua okudu ve aKaFHda kendisini havaalanHna götürmek üzere bekleyen Koförünün
bulunduFu lobiye indi.
ArtHk Roma'ya gidecek ticari uçakta oturmakta olan Aringarosa, Pencereden dHKarHya,
karanlHk Atlantik'e baktH. GüneK batmHKtH ama Aringarosa kendi yHldHzHnHn yükseldiFini
biliyordu. Bu gece sava) kazan lacak, diye düKündü, oysa yalnHzca birkaç ay önce,
imparatorluFunu yHkmaya kalkHKan ellere karKH kendini güçsüz hissediyordu.
Piskopos Aringarosa, Opus Dei'nin genel baKkanH olarak, hayatHnHn son on yHlHnH "TanrH'nHn
Eseri'nin" -yani Opus Dei- mesajHnH yaymak içini harcamHKtH. 1928 yHlHnda papaz Josemarîa
Escrivâ tarafHndan kurulan cemaat, muhafazakâr Katolik deFerlerini yeniden hayata geçirmiK
ve üyelerini, TanrH'nHn Eseri'ni meydana getirebilmek için, kendi hayatlarHndan büyük
fedakârlHklar yapmaya teKvik etmiKti.
Opus Dei'nin gelenekçi felsefesi baKlangHçta spanya'da, Franco rejiminden önce kök
salmHKtH, ama Josemaria Escrivâ'nHn 1934'te yayHnladHFH The Way (Tarîk) TanrH'nHn Eseri'ni
meydana getirebilmek kiKinin hayatHnda yapmasH gereken 999 meditasyon Kekli isimli ruhani
kitabHyla birlikte Escrivâ'nHn mesajH tüm dünyaya yayHlmHKtH. ArtHk kHrk iki dilde milyonlarca
kopyasH bulunan Tarîk sayesinde, Opus Dei küresel bir güç haline gelmiKti. Opus Dei'ye ait
okullara, eFitim merkezlerine ve hatta üniversitelere dünyanHn her büyük Kehrinde
rastlanabilirdi. Opus Dei, dünyadaki en hHzlH büyüyen ve mali açHdan en güvenli Katolik
organizasyonuydu. Ne yazHk ki Aringarosa, dini kinizm, mezhepler ve ncil'in televizyondan
öFrenildiFi bir çaFda, Opus Dei'nin sahip olduFu zenginlikle gücün Küphelen üstüne çektiFini
öFrenmiKti.
Muhabirler genellikle, "Pek çok kiKi Opus Dei'nin bir beyin yHkama tarikatH olduFunu
söylüyor," diye üstüne gelirlerdi. "BazHlarH da size aKHrH muhafazakâr gizli HHristiyan cemiyeti
diyorlar. Hangisisiniz?"
Piskopos sabHrla, "Opus Dei ikisi de deFil," diye cevap verirdi. "Bizler bir Katolik
Kilisesi'yiz. Bizler, günlük yaKantHlarHmHzda Katolik öFretilerini özenle izlemeyi seçen Katolik
bir topluluFuz."
"TanrH'nHn Eseri'nde saflHk yeminleri edilmesi, kiliseye zekât vermek, günahlar için
kendini döverek ve keçeyle kefaret ödenmesi gerekli midir acaba?"
Aringarosa, "Siz Opus Dei'nin sadece küçük bir grubundan bahsediyorsunuz," demiKti.
"KatHlHmHn farklH seviyeleri vardHr. Opus Dei'nin binlerce üyesi evlidir, aileleri vardHr ve
TanrH'nHn Eseri'ni kendi topluluklarHnda yaparlar. DiFerleri manastHr okullarHmHzda nefislerini

kHrarak sade bir hayat yaKarlar. Bu tercihler kiKiye aittir ama Opus Dei'deki herkes TanrH'nHn
Eseri'ni yaparak dünyayH daha iyi bir yer haline getirme amacHnH paylaKHrlar. Elbette bu takdir
edilecek bir arayHKtHr."
Buna raFmen, bu mantHk nadiren iKe yarardH. Medya her zaman skandallar peKinde koKardH
ve büyük organizasyonlarHn çoFunda olduFu gibi Opus Dei'nin üyeleri arasHnda da, tüm
grubun namHnH gölgeleyecek sapkHn ruhlar vardH.
ki ay önce, OrtabatH'daki bir üniversitedeki Opus Dei grubu, yeni müritlerin dini bir
deneyim gibi algHlamasH için, onlara kendilerini fazlasHyla zinde hissetmelerini saFlayacak
meskalin verirken yakalanmHKtH. Bir baKka üniversite öFrencisi iFneli keçe kemerini tavsiye
edilen günlük iki saatten çok daha uzun kullanmHK ve sebep olduFu enfeksiyonla kendisini
ölümün eKiFine getirmiKti. KHsa süre önce Boston'daki genç bir yatHrHm bankacHsH, intihar
etmeden önce tüm birikimlerini Opus Dei'ye bHrakmHKtH.
Yoldan ç kar lm ) koyunlar, diye düKündü Aringarosa, onlar için üzülüyordu.
Elbette en büyük utanca, Opus Dei'nin ünlü üyesi ve basHnHn çokça yer verdiFi sapHk FBI
ajanH Robert Hanssen sebep olmuKtu. Onun mahkemede yargHlanHrken, kendi karHsHyla
seviKmelerini arkadaKlarHna seyrettirmek için, yatak odasHna gizli video kameralarH
yerleKtirdiFi ortaya çHkmHKtH. Hakim, "Dindar bir Katolik'in eFlence anlayHKH böyle olamaz,"
demiKti.
Ne yazHk ki, tüm bu olaylar Opus Dei FarkHndalHk ebekesi (ODAN) diye bilinen yeni
gözlem grubunun geliKmesine yardHmcH olmuKtu. Grubun popüler web sitesi -www.odan.orgkatHlHmHn tehlikeleri konusunda uyarHda bulunan eski Opus Dei üyelerinin korkutucu
hikâyelerini açHklHyordu. ArtHk medya Opus Dei'den "TanrH'nHn MafyasH" ve " sa Mezhebi"
diye bahsediyordu.
Anlamad m z )eylerden korkar z, diye düKündü Aringarosa bu eleKtirmenlerin Opus
Dei'nin kaç hayatH zenginleKtirdiFini bilip bilmediklerini merak ediyordu. Grup, Vatikan'Hn
tam onayHnH almHK ve takdis edilmiKti. Opus Dei, Papa'n n ki)isel bir piskoposluk makam d r.
Bununla birlikte son zamanlarda Opus Dei, medyadan daha kuvvetli bir güç tarafHndan
tehdit ediliyordu... Aringarosa'nHn saklanamayacaFH Eklenmedik bir düKman. BeK ay önce
iktidar kaleydoskopu sarsHlmHKtH ve Aringarosa hâlâ yedikleri darbenin altHndan kalkmaya
çalHKHyordu.
Aringarosa uçaFHn penceresinden aKaFHdaki okyanusun karanlHFHna bakarken kendi
kendine, "NasHl bir savaK baKlattHklarHnH bilmiyorlar," diye' fHsHldadH. Bir an için gözleri kendi
garip yüzünün -esmer ve uzun, genç bir misyonerken spanya'da yediFi yumrukla daFHlan,
yassH ve eFri bir burun- yansHmasHna odaklandH. ArtHk fiziksel kusurlarHn önemi yoktu.
Aringarosa ruhani bir dünyada yaKHyordu, bedensel deFil.
Jet uçaFH Portekiz sahillerinin üstünden uçarken, Aringarosa'nHn cüppesinin altHndaki cep
telefonu sessiz bir Kekilde titreKmeye baKladH. UçuK yönetmeliFi gereFi, uçuKlar sHrasHnda cep
telefonlarHnHn kapalH tutulmasH gerektiFi halde Aringarosa bu çaFrHya mutlaka cevap vermesi
gerektiFini biliyordu. Bu numara sadece bir kiKide vardH, telefonu Aringarosa'ya gönderen
kiKide.
Heyecanlanan piskopos sessizce cevap verdi. "Evet?"
Arayan kiKi, "Silas kilit taKHnHn yerini buldu," dedi. "Paris'te. Saint-Sulpice Kilisesi'nde."
Piskopos Aringarosa gülümsedi. "O halde yaklaKtHk."
"Hemen alabiliriz. Ama senin nüfuzuna ihtiyacHmHz var."
"Elbette. Bana ne yapmam gerektiFini söyle."
Aringarosa telefonu kapattHFHnda kalbi hHzla çarpHyordu. BaKlattHFH olaylarHn karKHsHnda
kendini küçük hissederken, bir kez daha karanlHk geceye baktH.
Sekiz yüz kilometre ötede, Silas isimli Albino küçük bir leFenin üzerine eFilmiK, suda
dönen kHrmHzHlHklarH seyrederken sHrtHndaki kanlan temizliyordu. Mezmurlar'dan, beni

çördükot yla temizle ve ben ar nay m, duasHnH okudu. Beni y ka ve ben kardan daha beyaz
olay m.
Silas önceki hayatHndan beri hissetmediFi bir önseziye sahip olduFunu hissediyordu. Bu
onu hem KaKHrtHyor, hem de heyecanlandHrHyordu. Son on yHldHr Tarik'i izliyor, kendini
günahlardan arHndHrHyor... hayatini yeniden kuruyor... geçmiKindeki Kiddeti siliyordu. Ama bu
gece, her Key geri gelmiKti. Gömmek için onca uFraKtHFH nefret yeniden kabarmHKta
GeçmiKinin bu kadar çabuk su yüzüne çHkmasH onu çok KaKHrtHyordu. Elbette tüm bunlarla
birlikte, becerileri de geri gelmiKti. PaslanmHKtH ama iKe yarHyordu.
-sa'n n mesaj bar )t r... vah)ete kar) d r... sevgidir. Silas’a baKlangHçtan beri öFretilen ve
kalbinde taKHdHFH mesaj buydu. Ve Kimdi, sa düKmanlarHnHn yok etmeye çalHKtHklarH mesaj da
buydu. Tanr y )iddetle tehdit edenler )iddetle kar) la)acaklard r. Bunu kald racak ve
de i)tirecek kimse yoktur.
sa'nHn askerleri iki bin yHl boyunca, deFiKtirmeye çalHKanlara karKH kaderlerini
savunmuKlardH. Silas bu gece savaKa çaFrHlmHKtH.
YaralarHnH kuruladHktan sonra, ayak bileklerine kadar uzanan kapüKonlu cüppesini giydi.
Düz, koyu renk yünden yapHlmHKtH ve cildiyle, saçHnHn beyazlHFHnH ortaya çHkarHyordu. KuKaFH
beline baFladHktan sonra, kapüKonu kaldHrdH ve kHrmHzH gözleriyle aynadaki yansHmasHnH
hayranlHkla izledi. Çarklar dönmeye ba)lam )t .
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Güvenlik kapHsHnHn altHndan iki büklüm geçen Robert Langdon artHk Büyük Galeri
giriKinde duruyordu. Uzun ve derin bir kanyon aFzHna bakHyordu. Galerinin her iki tarafHndan
yükselen dokuz metrelik çHplak duvarlar, yukarHdaki karanlHkta belirsizleKiyordu.
AydHnlatmalardan çHkan kHrmHzHmsH HKHk, yukarH doFru yayHlarak, tavana kablolarla tutturulmuK
Da Vincilerden, Titianlardan ve Caravaggiolardan oluKan muhteKem koleksiyonu suni alevlere
boFuyordu. Natürmortlar, dini sahneler ve peyzajlar, soylularla, siyasetçilerin portrelerine
eKlik ediyordu.
Louvre'un en ünlü talyan eserleri Büyük Galeri'de bulunduFu halde, ziyaretçilerin pek
çoFu bu kanadHn en KaKHrtHcH özelliFinin ünlü parke zemini olduFunu düKünürdü. Diyagonal
döKenmiK meKe rabHtalarHn oluKturduFu geometrik desen, optik bir yanHlsamaya sebep olurdu,
çok boyutlu bu aF görüntüsü sayesinde ziyaretçiler, attHklarH her adHmda deFiKen bir yüzeyde
gezindiklerini hissederlerdi.
Langdon'Hn gözleri zemini tararken, sol tarafHnHn birkaç metre ilerisinde polis bandHyla
çevrelenmiK, yerde yatan beklenmedik bir nesne görüp durdu. Fache'ye doFru döndü. "Bu
yerdeki... bir Caravaggio mu?"
Fache bakmadHFH halde, baKHyla onayladH.
Langdon tablonun iki milyon dolar deFerinde olduFunu tahmin ediyordu ama buna
raFmen, deFersiz bir poster gibi yerde duruyordu. "Yerde ne iKi var?"
Fache, ona ters ters bakHyordu ama içerlemediFi belliydi. "BurasH cinayet mahalli Bay
Langdon. Hiçbir Keye dokunmadHk. Bu tabloyu müze müdürü duvardan çHkarmHK. Güvenlik
sistemini bu Kekilde devreye soktu."
Langdon olanlarH gözünde canlandHrabilmek için arkasHnH dönüp kapHya baktH.
"Müze müdürü çalHKma odasHnda saldHrHya uFramHK, Büyük Galeri'ye kaçmHK ve bu tabloyu
duvardan sökerek güvenlik sistemini devreye sokmuK. KapH derhal aKaFH inerek tüm çHkHKlarH
kapatmHK. Bu galeriye girmenin ya da buradan çHkmanHn tek yolu bu kapH."
Langdon KaKHrmHKtH. "Yani müze müdürü kendisine saldHranH Büyük Galeri'ye mi
kilitledi?"
Fache baKHnH iki yana salladH. "Bu güvenlik kapHsH, Sauniére ile saldHrganHnH birbirinden
ay rd . Katil Kuradaki koridorda kaldH ve Sauniére'e bu kapHdan ateK etti." Fache altHndan
geçtikleri kapHnHn parmaklHklarHndan sarkan turuncu etiketi gösterdi. "Teknik bölüm bir
silahtan çHkan izler buldu. ParmaklHklarHn arkasHndan ateK etmiK. Sauniére burada tek baKHna
öldü."
Langdon'Hn gözünün önüne Sauniére'in cesedinin fotoFrafH geldi. Bunu kendisinin
yapt n söylemiKlerdi. Langdon önlerindeki devasa koridora baktH. "Peki cesedi nerede?"
Fache haçlH kravat iFnesini sHkHKtHrarak, yürümeye baKladH. "Sizin de bildiFiniz gibi. Büyük
Galeri epey uzundur."
EFer Langdon doFru hatHrlHyorsa, tam uzunluFu dört yüz elli metreydi, yani uç uca
eklenmiK üç Washington AnHtH uzunluFundaydH. Yan yana iki yolcu trenini içine alabilecek
koridorun eni de bir o kadar nefes kesiciydi. Koridorun ortasHna, zevkli bir ayraç iKlevi gören
ve trafiFin saFlH sollu akmasHna yardHmcH olan devasa bir ayaklH vazo yerleKtirilmiKti.
BakHKlarHnH ileri dikerek, koridorun saFHndan hHzlH bir Kekilde ilerleyen Fache Kimdi
sessizdi. Langdon ise bu kadar çok sanat Kaheserinin yanHndan bakmak için bile durmadan
geçerek saygHsHzlHk yaptHFHnH düKünüyordu.
Zaten bu ) kta fazla bir )ey göremezdim, diye düKündü.
Ne yazHk ki, zayHf kHrmHzH HKHk, Langdon'Hn aklHna Vatikan Gizli ArKivleri'nin loK HKHFHnda
yaKadHFH son deneyimi getirmiKti. Roma'da ölümle burun buruna geldiFi günle bu gece
birbirine çok benziyordu. Hayalinde yeniden Vittoria belirdi. AylardHr onu rüyalarHnda

görmüyordu. Langdon yalnHzca bir yHl önce Roma'da olduFuna inanmHyordu, ona aradan sanki
asHrlar geçmiK gibi geliyordu. Ba)ka bir ya)am. Vittoria'dan en son aralHk ayHnda mektup
almHKtH, karmaKHk fizik araKtHrmalarHna devam etmek için Cava Denizi'ne gittiFini söyleyen bir
kartpostal... kedibalHklarH göçlerini takip etmek için uydulardan faydalanmakla ilgili bir Key.
Langdon hiçbir zaman, Vittoria Vetre gibi bir kadHnHn onunla üniversite lojmanlarHnda
yaKamaktan mutlu olacaFH hayaliyle kendini kandHrmamHKtH, ama Roma'daki karKHlaKmalarH
onda, asla hissedebileceFini zannetmediFi bir özlem duygusu yeKertmiKti. HayatH boyunca
tutkunu olduFu bekârlHk ve beraberinde getirdiFi özgürlükler bir Kekilde sarsHlmHK... yerine,
geçen yHl daha da büyüyen beklenmedik bir boKluk duygusu getirmiKti.
HHzla yürümeye devam ediyorlardH ama Langdon hâlâ ceset görememiKti. "Jacques
Sauniére bu kadar ileri gidebilmiK mi?"
"Bay Sauniére'in midesine bir kurKun isabet etmiK. Çok yavaK ölmüK. YaklaKHk on beK ya
da yirmi dakika içinde. Çok kuvvetli bir adam olduFu belli."
Langdon afallamHK bir ifadeyle döndü. "GüvenliFin buraya gelmesi on be) dakika mH
almHK?"
"Elbette hayHr. Louvre güvenliFi, alarm çalar çalmaz harekete geçmiK ve Büyük Galeri
kapHsHnHn kilitli olduFunu görmüK. KapHdan baktHklarHnda, koridorun sonunda birinin
yürüdüFünü duymuKlar ama kim olduFunu görememiKler. SeslenmiKler fakat cevap
alamamHKlar. Bunun sadece suçlu olabileceFini varsayarak protokole uymuK ve adli polisi
aramHKlar. On beK dakika içinde olay yerine geldik. GeldiFimizde, barikatH altHndan
geçebilecek kadar kaldHrdHk ve ben içeri bir düzine silahlH ajan gönderdim. çeri gireni
yakalayabilmek için tüm galeriyi aradHlar."
"Ve?"
" çerde hiç kimseyi bulamadHlar. Bir istisna var..." Koridorun uzak bir noktasHnH iKaret
ediyordu. "Onun dHKHnda."
Langdon bakHKlarHnH kaldHrarak, Fache'nin uzattHFH parmaFH takip etti. lk önce Fache'nin
koridorun ortasHndaki büyük mermer bir heykeli gösterdiFini sandH. Ama yürümeye devam
edince, Langdon heykelin arkasHndakini görebildi. Koridorun üç metre ilerisinde, taKHnabilir
bir heykel kaidesinden zemini aydHnlatan spot lamba, galerinin kHrmHzH ortamHnda beyaz bir
HKHk adacHFH yaratHyordu. Müze müdürünün çHplak cesedi, parkelerin üstünde ve HKHFHn tam
ortasHnda, mikroskop altHndaki bir böcek gibi yatHyordu.
Fache, "FotoFrafH görmüKtünüz," dedi. "Bu yüzden fazla KaKHrtHcH olmamalH."
Cesede yaklaKHrlarken Langdon içinde korkunç bir ürperti hissetti. Önünde, o ana dek
gördüFü en garip imgelerden biri duruyordu.
Jacques Sauniére'in solgun cesedi parke zemin üzerinde, aynH fotoFrafta görüldüFü gibi
yatHyordu. Langdon cesedin yanHnda durup, sert HKHFHnda altHnda gözlerini kHsarken kendine,
Sauniére'in hayatHnHn son dakikalarHnH vücuduna bu garip Kekli vermekle geçirdiFini hatHrlattH.
Sauniére onun yaKHndaki bir erkek için fazlasHyla formda görünüyordu... ve tüm kaslarH
apaçHk görülüyordu. Üstündeki giysilerin hepsini çHkarmHK, düzgünce yere koymuK ve geniK
koridorun tam ortasHna, odanHn uzun kenarHyla aynH hizaya gelecek Kekilde sHrtüstü uzanmHKtH.
KollarHyla bacaklarHnH, karda melek izi çHkartan çocuklar gibi geniKçe açmHKtH... belki de,
görünmeyen bir kuvvet tarafHndan çekiKtirilen bir adam gibi demek daha uygun olur.
Sauniére'in göFüs kemiFinin tam altHndaki kan lekesi, kurKunun etini deldiFi yeri iKaret
ediyordu. AçHlan yara, KaKHlacak kadar az kanamHK ve kararmHK küçük bir kan izi bHrakmHKtH.
Sauniére'in sol iKaret parmaFH da kanlanmHKtH. Kendi korkunç ölüm döKeFinin huzur
bozucu sahnesini yaratmak için yarasHna batHrdHFH belli oluyordu; kendi kanHnH mürekkep,
çHplak karnHnH ise tuval gibi kullanarak, vücuduna basit bir sembol çizmiKti beK köKeli yHldHz
oluKturacak Kekilde çizilmiK beK düz çizgi.
Be) kö)eli t ls m y ld z .

Sauniére'in göbeFindeki kanlH yHldHz, cesedine gulyabani havasH vermiKti. Langdon'Hn
gördüFü fotoFraf yeterince ürkütücüydü ama Kimdi, bu sahneyi kendi gözleriyle görmek onu
fazlasHyla huzursuzlandHrmHKtH.
Bunu kendine o yapt .
"Bay Langdon?" Fache'nin koyu gözleri yine ona çevrilmiKti.
Langdon, "BeK köKeli yHldHz," derken, sesi engin boKlukta yankHlanmHKtH. "Dünyadaki en
eski sembollerden biri. sa'dan dört bin yHl öncesinden beri kullanHlHyor."
"Peki anlamH ne?"
Langdon bu soruyla karKHlaKtHFHnda her zaman tereddüt ederdi. Biri ' sine, bir sembolün
"ne anlama" geldiFini söylemek, bir KarkHnHn ona kendisini nasHl hissettireceFini söylemekle
aynHydH... bu, kiKiden kiKiye deFiKirdi. Beyaz bir Ku Klux Klan baKlHFH BirleKik Devletler'de
nefret ve HrkçHlHk çaFrHKHmlarH yaparken, aynH kostüm spanya'da dini inançla ilgili bir anlam
taKHrdH.
Langdon, "Semboller farklH mekânlarda, farklH anlamlar taKHrlar," dedi. "Esasen, beK köKeli
yHldHz, bir pagan sembolüdür."
Fache baKHnH salladH. " eytana tapma."
Langdon, "HayHr," diyerek düzeltti. SeçtiFi kelimeleri daha açHk kullanmasH gerektiFini
fark etmiKti.
Son günlerde pagan kelimesi, Keytana tapma ile neredeyse eKanlamlH kullanHlHyordu, bu,
çok büyük bir yanlHK kanHydH. Kelimenin kökleri Latincedeki paganus kelimesine kadar
gidiyordu ki, taKrada oturanlar anlamHna geliyordu. "Paganlar" taKrada bölgelerindeki doFaya
tapHnan, dinlerine sadHk kalan, diFer dini öFretilerden habersiz taKra insanlarHydH. DoFrusunu
söylemek gerekirse kilise, taKra köylerinde yaKayanlardan öylesine korkardH ki, masum bir
köylü "villager" kelimesi bile deFiKerek –vilain- kötü ruhlu adam anlamHnda kullanHlmaya
baKlanmHKtH.
Langdon, "BeK köKeli yHldHz," diyerek daha açHk konuKmaya baKladH. "DoFaya tapHnmakla
ilgili, sa öncesinden gelen bir semboldür. Eski çaF insanlarH, yaKadHklarH dünyayH iki yarH
halinde düKünürdü, erkek ve diKi. TanrHlarla tanrHçalar bir güç dengesi kurarlardH. Yin ile yang.
Erkek ile diKi dengelendiFinde dünyaya ahenk gelirdi. Dengesizlik olduFunda kaos yaKanHrdH."
Langdon, Sauniére'in karnHnH iKaret etti. "Bu beK köKeli yHldHz, bütün varlHklardaki di)iyi temsil
eder, ilahiyat tarihçilerinin 'kutsal diKi' ya da 'ilahi tanrHça' dedikleri bir kavram. Sauniére bunu
herkesten daha iyi bilirdi."
"Sauniére karnHna bir tanr ça sembolü mü çizmiK?"
Langdon bunun garip göründüFünü kabul etmek zorundaydH. "BeK köKeli yHldHz, en
bilindik yorumuyla Venüs'ü sembolize eder, cinsel aKk ve güzellik tanrHçasH."
Fache çHplak adama göz atarak, homurdandH.
"Eski dinler doFanHn ilahi düzenine dayanHrdH. TanrHça Venüs ile Venüs gezegeni aynHydH.
TanrHça gece gökyüzünde yer sahibiydi ve pek çok simle anHlHrdH -Venüs, DoFu YHldHzH, Ishtar,
Astarte- hepsi de doFa ve Dünya Ana ile baFlarH olan güçlü diKi kavramlardH."
Fache sanki Keytana tapma fikrini tercih edermiK gibi, Kimdi çok daha dertli görünüyordu.
Langdon beK köKeli yHldHzHn en KaKHrtHcH özelliFini onunla paylaKmamaya karar verdi...
Venüs'le olan baFlantHsHnHn grafiksel kökeninden. Langdon genç bir astronomi öFrencisiyken,
Venüs gezegeninin her dört yHlda bir ekliptik semada beK köKeli mükemmel bir yHldHz çizdiFini
öFrendiFinde çok KaKHrmHKtH. Eskiler bu fenomeni keKfettiklerinde öylesine büyülenmiKlerdi ki,
Venüs ile onun beK köKeli yHldHzH mükemmellik, güzellik ve cinsel aKkHn sembolü haline
gelmiKlerdi. Eski Yunan'da, Venüs'ün büyüsüne övgü olsun diye, onun dört yHllHk devrini
Olimpiyat OyunlarH'nH düzenlerken kullanmHKlardH. Bugünlerde pek az insan, dört yHlda bir
yapHlan modern Olimpiyat OyunlarH'nHn hâlâ Venüs'ün devrelerini takip ettiFinin farkHndadHr.
Bundan daha da az insan, beK köKeli yHldHzHn Olimpiyat amblemi olmak üzereyken son anda

deFiKtirildiFini bilir, oyunlarHn çok kapsamlH ruhunu ve ahengini daha iyi yansHtmasH amacHyla
beK köKeli yHldHz, iç içe geçen beK halkayla deFiKtirilmiKtir.
Fache birdenbire, "Bay Langdon," dedi. "BeK köKeli yHldHzHn Keytanla da bir ilgisi olmalH.
Sizin Amerikan korku filmleri bunu çok açHk gösteriyor."
Langdon kaKlarHnH çattH. Te)ekkürler Hollywood. BeK köKeli yHldHz, artHk Keytani seri katil
filmlerinde, genellikle Satanistler'in dairelerindeki duvara diFer Keytani sembollerle birlikte
çizilen, görsel bir kliKe halini almHKtH. Langdon sembolü bu haliyle gördüFünde daima hüsran
duyardH; beK köKeli yHldHzHn gerçek kökenleri oldukça tanrHsaldH.
Langdon, "Sizi temin ederim," dedi. "Filmlerde gördüklerinize raFmen, beK köKeli yHldHzHn
Keytani anlamlarH tarih açHsHndan yanlHKtHr. Orijinal diKi anlamH doFrudur, fakat beK köKeli
yHldHz sembolü bin yHl içinde gerçek anlamHndan saptHrHlmHKtHr. Bu davada, kan dökerek."
"AnladHFHma pek emin deFilim."
Langdon az sonra söyleyeceklerini kelimelere nasHl dökeceFini düKünürken Fache'nin
kravatHndaki haça baktH. "Kilise, bayHm. Semboller olukça esnektir ama eski Roma Katolik
Kilisesi beK köKeli yHldHzH deFiKtirdi Vatikan'Hn pagan dinlerini yok etme ve kitleleri
HHristiyanlaKtHrma kampanyasHnHn bir parçasH olarak kilise, pagan tanrHlarHyla tanrHçalarH karKH
karalama kampanyasH açtH ve onlarHn ilahi sembollerini Keytani anlatHmlara soktu."
"Devam edin."
Langdon, "KargaKa zamanlarHnda buna oldukça sHk baKvurulur," diyerek devam etti. "Yeni
doFan bir güç var olan sembolleri devralHr ve anlamlarHnH yok etmek için zaman içinde onlarH
yHpratHr. Pagan sembolleriyle HHristiyan sembolleri arasHndaki savaKta paganlar kaybetti;
Poseidon'un çatallH balHk zHpkHnH KeytanHn yabasH, bilge kocakarHnHn sivri KapkasH bir cadH
sembolü ve Venüs'ün beK köKeli yHldHzH bir Keytan iKareti oldu.” Langdon durdu. "Maalesef
BirleKik Devletler Ordusu da beK köKeli yHldHzHn anlamHnH çarpHttH; Ku anda bizim en sHk
kullandHFHmHz savaK sembolü. Sembolü savaK uçaklarHnHn üstüne çiziyor ve generallerin
omuzlarHna takHyoruz." A)k ve güzellik tanr ças için bu çok ac .
" lginç." Fache kanatlan açHk kartal pozisyonundaki cesede bakHp baKHnH saldH. "Peki ya
vücudun pozisyonu? Bundan ne anlam çHkarHyorsunuz?"
Langdon omuzlarHnH silkti. "Pozisyon, beK köKeli yHldHz ve kutsal diKiyle olan baFlantHsHnH
kuvvetlendiriyor."
Fache'nin yüzüne düKünceli bir ifade geldi. "AnlayamadHm?"
"Yineleme. Bir sembolü tekrar etmek, anlamHnH kuvvetlendirme en basit yoludur. Jacques
Sauniére, beK köKeli yHldHz pozisyonu almHK." Bir tane be) kö)eli y ld z iyiyse, iki tane daha
iyidir.
Fache elini yeniden briyantinli saçlarHna götürürken, gözleri Sauniére'in kollarH, bacaklarH
ve baKHnHn oluKturduFu beK köKeyi takip etti. “ lginç bir tahlil." Durdu. "Peki ya ç plakl ?"
Kelimeyi telaffuz ederi adeta homurdanHyor, yaKlanan bir erkek vücudunu görmekten rahatsHz
olmuK gibi sesler çHkartHyordu. "Elbiselerini neden çHkarmHK?"
-)te bu iyi bir soru, diye düKündü Langdon. Polaroid'i ilk gördüFünden beri aynH Keyi
düKünüyordu. En iyi tahmini, çHplak bir insan formunun Venüs fikrini onaylatmanHn bir baKka
yolu olduFuydu, cinsellik tanrHçasH. Modern kültür, Venüs'ün erkek/diKi birleKimiyle olan
iliKkisini oluKturduFu halde, keskin bir kökenbilimsel göz, Venüs'ün "zührevi" kelimesinde
iKaret ettiFi anlamH fark edebilirdi. Langdon bu konuya girmemeye karar verdi.
“Bay Fache, size Bay Sauniére'in bu sembolü üzerine neden çizdiFini ya da neden bu Kekli
aldHFHnH izah edemem, ama Jacques Sauniére gibi bir adamHn beK köKeli yHldHzH, diKi
tanrHsallHFHnHn iKareti olarak kabul ettiFini söyleyebilirim. Bu sembolle kutsal diKi arasHndaki
iliKki, sanat tarihçileriyle simgebilim uzmanlarH tarafHndan oldukça iyi bilinir."
" yi. Peki kendi kanHnH mürekkep olarak kullanmasH?"
"Belli ki, yazacak baKka malzemesi olmadHFH için."

Fache bir süre sessiz kaldH. "Esasen ben, kendi kanHnH, polisin belli baKlH adli metotlarH
uygulamasH için kullandHFHna inanHyorum."
"Affedersiniz?"
"Sol eline bakHn."
Langdon'Hn gözleri, müze müdürünün renksiz kolundan sol eline kadar olan kHsmH taradH
ama hiçbir Key göremedi. Ne yapacaFHnH bilmeden cesedin etrafHnda döndü ve yere çömeldi,
artHk müze müdürünün büyük bir keçeli kalem tuttuFunu görebiliyordu.
Fache, Langdon'H olduFu yerde bHrakHp, araKtHrma malzemeleri, kablolar ve elektronik
cihazlarHyla dolu birkaç metre ötedeki seyyar masanHn yanHna giderken, "Sauniére'i
bulduFumuzda bunu elinde tutuyordu," dedi. MasayH karHKtHrHrken, "Size söylediFim gibi,"
dedi. "Hiçbir Keye dokunmadHk. Bu çeKit kalemleri bilir misiniz?"
Langdon kalemin markasHnH görebilmek için biraz daha eFildi.
STYLO DE LUMIERE NOIRE.
aKkHnlHk içinde baKHm kaldHrdH.
Siyah HKHk kalemi ya da filigran kalemi müzeler, restorasyon mimarlarH ve sahtecilik
polisinin nesneler üzerine görünmeyen iKaretler bHrakmak için tasarladHklarH bir tür özel keçeli
kalemdi. Karet kalemi, sadece siyah HKHk altHnda görülebilen, alkol bazlH çHkmayan floresan bir
mürekkeple yazardH. Son zamanlarda müze personeli bu kalemleri, restorasyon gereksinimi
duyan tablolarHn çerçeveleri üzerine görünmeyen iKaretler koymak için taKHyorlardH.
Langdon ayaFa kalkarken, Fache spot lambanHn yanHna gidip kapattH. Galeri birden
karanlHFa gömülmüKtü.
KHsa bir körlük yaKayan Langdon'Hn Küpheleri artHyordu. Fache'nin parlak mor HKHkla
aydHnlanan silueti belirdi. Elinde taKHdHFH HKHk kaynaFH onu menekKe rengi bir pusla kaplHyordu.
Gözleri mor HKHkla parlayan Fache, "BildiFiniz gibi," dedi. "Polis siyak HKHk
aydHnlatmasHnH, cinayet mahallindeki kan ve diFer adli delilleri araKtHrmak için kullanHr. Bu
yüzden ne kadar KaKHrdHFHmHzH tahmin edebilirsiniz...”Sonra, aniden HKHFH cesede yöneltti.
AKaFH bakan Langdon, KaKkHnlHktan yerinde sHçradH.
Önündeki parke zeminde parlayan görüntü yüzünden kalbi hHzla çarpHyordu. Müze
müdürünün el yazHsHyla karalanmHK son sözleri, cesedinin yanHnda mor HKHltHlar yayHyordu.
Langdon titrek HKHklH metne bakarken tüm geceyi kaplayan sis perdesinin giderek
yoFunlaKtHFHm hissetti.
Langdon mesajH bir kez daha okuduktan sonra Fache'ye baktH. "Bu da ne demek böyle!"
Fache'nin gözlerinin akH parladH. "Bu, bayHm, cevaplamak için geldiFiniz sorunun ta
kendisi."
Az ileride, Sauniére'in ofisinde, Louvre'a geri dönen TeFmen Collet müze müdürünün
devasa masasHndaki ses konsoluna iyice eFilmiKti. Sauniére'in masasHnHn köKesinden onu
seyrediyor gibi görünen robotumsu ortaçaF Kövalyesinin verdiFi huzursuzluk dHKHnda, Collet
kendini oldukça rahat hissediyordu. AKG kulaklHFHnH taktH ve sabit disk kayHt sistemindeki
girdi seviyelerini kontrol etti. Tüm sistemler iKliyordu. Mikrofonlar hiç aksamadan çalHKHyordu
ve ses kalitesi kristal berraklHFHndaydH.
Le moment de vérité,* diye düKündü.
Gülümseyerek gözlerini kapattH ve banda kaydedilen Büyük Galeri'deki konuKmanHn geri
kalanHnHn tadHnH çHkartmak için rahat bir pozisyon aldH.

*

Gerçek Kimdi ortaya çHkacak.
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Saint-Sulpice Kilisesi'nin ikinci katHnda koro balkonunun sol tarafH meskene ayrHlmHKtH.
TaK zeminli ve içinde az mobilya bulunan iki odalH daire, on yHldan fazladHr Rahibe Sandrine
Bieil'in eviydi. Resmi evi yakHndaki kadHnlar manastHrHndaydH ama o, kilisenin sessizliFinden
hoKlanHyor ve üst katta bir yatak, telefon ve küçük bir ocaktan oluKan odada huzur buluyordu.
Kilisenin conservatrice d'affaires'ine göre, kilisenin dinle ilgisi olmayan tüm iKlerinden
Rahibe Sandrine sorumluydu, genel bakHm, yardHmcH eleman ve bekçi alHmH, kapalH olduFu
saatlerde kilisenin güvenliFi ve komünyon KarabHyla ince bisküvi gibi malzemelerin sipariKi.
Bu gece ise küçük yataFHnda uyurken, telefonun tiz sesiyle uyanmHKtH. Yorgun bir halde,
ahizeyi kaldHrdH.
"Rahibe Sandrine. Saint-Sulpice Kilisesi."
Adam, FransHzca, "Merhaba rahibe," dedi.
Rahibe Sandrine yataFHnda doFruldu. Saat kaç? Patronunun sesini tanHdHFH halde, on beK
yHl süresince hiç onun tarafHndan uyandHrHlmamHKtH. BaKrahip, ayinden sonra doFruca evine
giden dindar bir adamdH.
BaKrahip, mahmur ve sinirleri gergin sesiyle, "Sizi uyandHrdHysam özür dilerim rahibe,"
dedi. "Sizden bir ricada bulunacaFHm. Belki onu tanHyorsunuzdur. Az önce Amerikan
piskoposundan bir telefon aldHm. Manuel Aringarosa?"
Opus Dei'nin baKkanH mH?" Elbette onu tan yorum. Kiliseden onu bilmeyen mi var? Son
yHllarda Aringarosa'nHn piskoposluk makamH güç kazanmHKtH. 1982 yHlHnda Papa II. John Paul,
tüm ibadetlerini resmen onaylayarak onlarH" "Papa'nHn kiKisel piskoposluk makamHna"
getirdiFinde, Kerefleri sHçrayarak yükselmiKti. Fakat Opus Dei'nin yükseliKiyle, zengin
mezhebin Vatikan Dini Kler Enstitüsü'ne -daha çok Vatikan BankasH olarak bilinir- yaklaKHk
bir milyar dolar aktararak, iflastan kurtarHKHnHn aynH yHla denk gelmesi Küphe uyandHrHcHydH.
KaKlarH yukarH kaldHran bir baKka olay ise Papa'nHn genellikle yüz yHl süren bekleme dönemini
yirmi yHla indirerek Opus Dei kurucusunu azizlik mertebesine hHzla yükseltmesiydi. Rahibe
Sandrine, Opus Dei'nin Roma'daki makamHndan Küphe duysa da, Papa'yla tartHKacak hali
yoktu.
BaKrahip, ona huzursuz sesiyle, "Piskopos Aringarosa benden bir iyilik istemek için
aramHK," dedi. "Bu gece Paris'teki müritlerinden biri..."
Rahibe Sandrine garip ricayH dinlerken KaKkHnlHFH giderek artHyordu. "Affedersiniz, acaba
Opus Dei müridinin bahsettiFiniz ziyareti sabaha kadar bekleyemez mi acaba?"
"KorkarHm bekleyemez. UçaFH sabah erkenden kalkHyormuK. Haya boyunca Saint-Sulpice'i
görmek istemiK."
"Ama kilise gündüzleri çok daha ilgi çekicidir. Saint-Sulpice'i benzersiz kHlan Keyler,
yuvarlak pencereden giren gün HKHFH ile güneK saatin üstündeki gölgelerdir."
"Rahibe, size katHlHyorum, bununla birlikte eFer bu gece gelmesine izin verirseniz bunu
kiKisel bir iyilik olarak kabul edeceFim. Orada yaklaKHk saat... birde olacak diyelim mi? Yani
yirmi dakika sonra."
Rahibe Sandrine kaKlarHnH çattH. "Elbette. Memnuniyetle."
BaKrahip, ona teKekkür ettikten sonra telefonu kapattH.
aKkHn vaziyetteki Rahibe Sandrine, uyku mahmurluFunu üzerinde atana kadar bir süre
sHcak yataFHnda kaldH. Bu geceki telefon aklHna birtakHm düKünceler getirmiK olsa da, altmHK
yaKHndaki beden eskiden olduFu kadar hHzlH uyanamHyordu. Opus Dei, onu her zaman rahatsHz
ederdi. PiskoposluFun bedensel çile rituellerine baFlHlHFH bir yana, kadHnlara bakHK açHlarH hâlâ
ortaçaF seviyesindeydi. KadHn müritlerin hiçbir ücret almadan erkekler ayindeyken onlarHn
kaldHFH yerleri temizlemeye zorlandHFHnH; erkekler hasHr döKeklerde yatarken, kadHnlarHn tahta
zeminde uyuduFunu; ve kadHnlarHn daha fazla bedensel çile çekmeye mecbur edildiklerini

duyduFunda Kok geçirmiKti... tüm bunlar iKlenen ilk günahHn bedeliydi. Havva'nHn bilgiyi
açHFa çHkaran elmadan aldHFH HsHrHk, kadHnlarHn sonsuza dar ödemekle yükümlü olduklarH bir
kefaret gibiydi. Katolik Kilisesi kadHn haklarHna daha çok deFer vermek yolunda ilerlerken,
Opus Dei'nin bu geliKmeyi tersine çevirmeye çalHKmasH üzücüydü. Her Keye raFmen Rahibe
Sandrine emir almHKtH.
BacaklarHnH yataktan aKaFH sarkHtarak, yavaKça ayaFa kalktH. ÇHplak ayaklarH taK zemine
temas ettiFinde içi ürperdi. Ürperti vücuduna yayHlHrken, içini bir korku kapladH.
Kad n sezgisi mi?
TanrH’nHn bir kulu olarak Rahibe Sandrine kendi ruhunun sakinleKtirici sesini dinleyerek
huzur bulmayH öFrenmiKti. Ama bu gece, bu sesler içinde bulunduFu boK kilise kadar sessizdi.

8
Langdon parkeye karalanmHK mor metinden gözlerini ayHramHyor Jacques Sauniére'in son
sözleri, Langdon'Hn hayal bile edemeyeceFi veda mesajH niteliFindeydi.
Mesajda Köyle yazHyordu:

13 - 3 – 2 – 21- 1 -1 - 8- 5
On Draco devini al!
On sahte alim!
Bunun ne anlama geldiFi konusunda Langdon'Hn en ufak fikri olmamasHna raFmen,
Fache'nin neden ilk anda beK köKeli yHldHzH Keytana tapma ile baFdaKtHrdHFHnH anlHyordu.
On Draco devini al!
Sauniére, Keytana gerçekten atHfta bulunmuKtu. SayH serileri de bir kadar tuhaftH. "Bir kHsmH
sayHsal Kifreye benziyor."
"Evet," dedi Fache. "KriptograflarHmHz üzerinde çalHKHyorlar. Bu sayHlarHn onu öldüren
kiKiyi bulmamHzda anahtar rol oynayacaFHna inanHyoruz. Belki deFiKtirilmiK bir telefon
numarasH ya da bir tür sosyal kimlik numarasHdHr. SayHlar size sembolik bir anlam ifade ediyor
mu?"
Langdon sayHlara yeniden baktHFHnda, herhangi bir sembolik anlam çHkartmasHnHn saatler
alacaFHm anladH. E er Sauniére bu niyetle yazd ysa. Langdon'a sayHlar rasgele seçilmiK gibi
geliyordu. BirtakHm anlamlara gelen sembolik sayH dizilerine alHKkHndH ama buradaki her Key beK köKeli yHldHz, metin ve sayHlar- en basit seviyede birbirinden baFHmsHzdH.
Fache, "Daha önce," dedi. "Sauniére'in burada yaptHklarHnHn bir mesaj iletme çabasHnda
olduFunu iddia etmiKtiniz... tanrHçalara tapHnma ya da bu tarz bir Key. Bu mesaj iddianHzHn
neresine oturuyor?"
Langdon sorunun tumturaklH olduFunu biliyordu. KHsa mesaj, Langdon'Hn tanrHçalara
ibadet senaryosunun hiçbir yerine uymuyordu.
On Draco devini al? On sahte alim ?
Fache, "Bu metinde bir çeKit suçlama seziliyor. Siz ne dersiniz?" dedi.
Langdon, müze müdürünün ölmek üzere olduFunun bilinciyle Büyük Galeri'de hapis
kaldHFH son dakikalarHnH hayal etmeye çalHKtH. MantHklH geliyordu. "Katiline bir suçlamada
bulunmasH mantHklH olabilir, sanHrHm."
"Elbette benim iKim, bu kiKiyi isimlendirmek. Size bir soru soracaFHm Bay Langdon.
SayHlarH bir kenara bHrakHrsak, size bu mesajda en garip gelen ne oldu?"
En garip? Ölmek üzere olan bir adam kendini galeriye kilitlemiK, üzerine beK köKeli bir
yHldHz çizmiK ve yere gizemli bir suçlama karalamHKtH. Garip olmasaydH nasHl olurdu acaba?
AklHna ilk geleni söyleyerek, "Draco kelimesi mi?" diye atHldH. Langdon, Draco'ya -MÖ 7.
yüzyHldaki acHmasHz politikacH- atHfta bulunmasHnHn mümkün olmadHFHna neredeyse emindi.
'"Draco devi' garip bir kelime seçimi."
"Draco mu?" Fache'nin sesinde artHk sabHrsHzlHk kokusu vardH. "Buradaki asHl meselemiz
Sauniére'in kelime seçimi deFil."
Langdon, Fache'nin aklHndaki meselenin ne olduFundan emin deFildi, ama Draco ile
Fache'nin iyi geçineceFini düKünmeye baKlamHKtH.
Fache tatsHz bir tonla, "Sauniére bir FransHzdH," dedi. "Paris'te yaKadH. Ama yine de bu
mesajH yazmayH tercih etti..."
YüzbaKHnHn söylemek istediFini yeni yeni fark eden Langdon, " ngilizce," dedi.
Fache baKHyla onayladH. "Tam olarak. Nedeni konusunda fikriniz var mH?"

Langdon, Sauniére'in kusursuz ngilizce konuKtuFunu biliyordu ama de son sözlerini
yazmak için neden bu dili seçtiFini anlayamHyordu. OmuzlarHnH silkti.
Fache, yeniden Sauniére'in karnHnHn üstündeki beK köKeli yHldHzH iKaret etti. " eytana
tapmayla hiç ilgisi yok mu? Buna hâlâ emin misiniz?"
Langdon baKka bir Keyden bu kadar emin olamazdH. "Sembol ile metin arasHnda iliKki yok
gibi. Üzgünüm daha fazla yardHmcH olamayacaFHm;
"Belki bu biraz açHklHk getirir." Fache cesetten uzaklaKarak, siyah HKHFH bir kez daha
yükseltti, bu kez HKHk daha büyük bir çevreyi aydHnlatHyordu. "Peki Kimdi?"
Langdon'un KaKkHn bakHKlarH altHnda, basit bir çember müze müdürünün cesedi etrafHnda
parHldadH. GörünüKe göre Sauniére yere uzanmHK ve kalemle etrafHnda uzun yaylar çizerek,
kendini çemberin tam ortasHna yerleKtirmiKti.
Bir anda anlamH açHklHFa kavuKmuKtu.
Langdon soluk soluFa, "Vitruvius Adam ," dedi. Sauniére, Leonardo da Vinci'nin en ünlü
eskizinin gerçek boyutlu bir kopyasHnH yapmHKtH.
Anatomik açHdan zamanHnHn en doFru çizimi olarak kabul edilen Da Vinci'nin Vitruvius
AdamH tüm dünyada posterlerde, fare altlHklarHnda ve tiKörtlerde kendini göstererek, modern
kültürün ikonu haline gelmiKtir, Bu ünlü eskizde, içine çHplak bir erkek yerleKtirilmiK
mükemmel bir daire görülür... erkeFin kollarH ve bacaklarH yanlara doFru açHktHr.
Da Vinci, Langdon hayretle ürperdi. Sauniére'in niyetinin son derece açHk olduFu inkâr
edilemezdi. Müze müdürü hayatHnHn son dakikalarHnda giysilerini çHkarmHK ve vücudunu
Leonardo da Vinci'nin Vitruvius AdamH gibi çemberin ortasHna yerleKtirmiKti.
Çember o ana dek eksik olan kritik öFeydi. DiKi bir koruma sembolü ile çHplak adamHn
etrafHndaki daire Da Vinci'nin kastettiFi mesajH tamamlHyordu erkek ve diKi ahengi. Ama Kimdi
asHl soru, Sauniére'in bu ünlü çizimi neden taklit ettiFiydi.
Fache, "Bay Langdon," dedi. "Herhalde sizin gibi biri Leonardo Da Vinci'nin karanlHk
sanatlara olan eFiliminden haberdardHr."
Langdon, Fache'nin Da Vinci bilgisinden etkilenmiKti ve bu bilgi yüzbaKHnHn Keytana
tapmayla ilgili Küphelerini oldukça iyi açHklHyordu. D Vinci tarihçiler için, özellikle HHristiyan
geleneFinde daima zor bir kon olmuKtu. Önsezileri kuvvetli bir dâhi olmakla birlikte, göze
çarpan bir homoseksüel ve doFanHn ilahi düzenine tapan biriydi. Bu ikisi onu TanrH'ya karKH
sürekli günah iKleyen biri haline getiriyordu. AyrHca sanatçHnHn bu davranHKlarH ona Keytani bir
hava veriyordu: Da Vinci insan anatomisi üzerinde çalHKmak için cesetleri mezardan çHkarHr,
ters el yazHsHyla gizemli günceler tutar, kurKunu altHna dönüKtürecek simya gücüne sahip
olduFuna ve ölümü erteleyecek bir iksir yaratarak TanrH'yH kandHrabileceFine inanHrdH. Daha
önce hiç düKünülmemiK korkunç savaK ve iKkence silahlarH icat ederdi.
Yanl ) anla) lmalar güvensizli e sebep olur, diye düKündü Langdon.
Da Vinci'nin ortaya koyduFu nefes kesen HHristiyan sanatH bile, sanatçHnHn çarpHk bir ruh
dünyasHna sahip olduFu yönündeki ününü artHrmaktan baKka bir iKe yaramamHKtH. Vatikan'Hn
verdiFi yüzlerce kârlH sipariKleri kabul eden Da Vinci, HHristiyan temalarHnH kendi inançlarHnH
ifade etmek için deFil, ticari birer giriKim olarak resmetmiKti, savurgan hayat tarzHnH
sürdürebilmek için bir araç olarak kullanmHKtH. Ne yazHk ki Da Vinci, genellikle onu besleyen
eli sinsice HsHrarak kendi kendini eFlendiren biriydi. Pek çok HHristiyan tablosuna,
HHristiyanlHkla ilgisi olmayan gizli semboller yerleKtirmiKti, böylelikle kendi inançlarHnH
yüceltiyor, kiliseyi ise belli etmeden küçümsüyordu. Langdon bir kere Londra'daki Ulusal
Galeri'de "Leonardo'nun Gizli YaKamH: Pagan Sembolizmi ve HHristiyan SanatH" konulu bir
seminer bile vermiKti.
Langdon, "KaygHlarHnHzH anlHyorum," dedi. "Ama Da Vinci gerçekte asla karanlHk sanatla
uFraKmadH. Kiliseyle sürekli ihtilaf halinde de olsa, manevi deFerlere fazlasHyla önem veren
biriydi." Langdon bunu söylerken aklHna garip bir fikir gelmiKti. Yeniden yerdeki mesaja
baktH. On Draco devini al! On sahte alim!

Fache, "öyle mi?" dedi.
Langdon kelimelerini dikkatle seçti. "Sauniére'in Da Vinci ile pek çok ortak manevi
ideolojiye sahip olduFunu düKünüyorum, bunlara kilise modern dinden kutsal diKiyi çHkarttHFH
için duyduklarH endiKe de dahil. Belki de Da Vinci'nin ünlü çizimini taklit ederek, Sauniére
modern kilisenin tanrHçalarH KeytanlaKtHrmasH yüzünden duyduklarH ortak hüsranH dile
getiriyordu."
Fache'nin gözleri taK kesilmiKti. "Sauniére'in kiliseye sahte aziz ve Draco Keytan dediFini
mi düKünüyorsunuz?"
Langdon bunun kulaFa abartHlH geldiFini ama beK köKeli yHldHzHn bu fikri onayladHFHnH itiraf
etmek zorundaydH. "Sadece Bay Sauniére'in hayatHnH tanrHça tarihini incelemeye adadHFHnH ve
bu tarihi silmek için en çok Katolik Kilisesi'nin uFraK verdiFini söylüyorum. Son vedasHnda
Sauniére'in hayal kHrHklHFHnH ifade etmek istemiK olmasH muhtemel."
"Hayal kHrHklHFH mH?" ArtHk Fache'nin sesinde saldHrgan bir hava vardH. "Bu mesaj kulaFa
hayal kHrHklHFHndan daha öfkeli gelmiyor mu sizce de?"
Langdon’Hn sabrH tükenmek üzereydi. "YüzbaKH, benden Sauniére'in burada söylemeye
çalHKtHFH Keyi tahmin etmemi istediniz ve ben de size bunu söylüyorum."
"Yani bunun kiliseye yapHlan bir suçlama olduFunu mu?" DiKlerini kenetleyerek konuKan
Fache çenesini sHkHyordu. "Bay Langdon yaptHFHm iKte pek çok cesetle karKHlaKtHm, izin verin
size bir Key söyleyeyim. Bir adam baKka biri tarafHndan öldürüldüFünde, aklHndan geçen son
düKüncelerin hiç kimsenin anlamayacaFH manevi bir ifade yazmak olduFuna inanmHyorum.
Sadece tek bir Key düKündüFüne inanHyorum." Fache'nin fHsHltHlH sesi havayH ikiye böldü.
"-ntikam. Sauniére'in bu notu, bize onu öldüren kiKiyi haber vermek için yazdHFHnH
düKünüyorum."
Langdon dikkatle bakHyordu. "Ama bunun hiçbir anlamH yok."
"Yok mu?"
Yorgun ve bitap bir Kekilde, "Yok," diye cevap verdi. "Bana Sauniére'in, belli ki davet
ettiFi biri tarafHndan ofisinde saldHrHya uFradHFHm söylemiKtiniz."
"Evet."
"O halde müze müdürünün kendisine saldHran kiKiyi düKünmek mantHklH olur."
Fache baKHnH salladH. "Devam edin."
"Yani Sauniére kendi katilini tan yorsa, bu ne çeKit bir ima olabilir? ParmaFHyla yeri
gösterdi. " ifreli sayHlar. Sahte alimler. Draco devleri. KarnHndaki beK köKeli yHldHz. Hepsi
fazlasHyla gizemli."
Fache bu fikir daha önce hiç kendisinin aklHna gelmemiK gibi kaKlarHnH çatHyordu. "Bir
fikriniz var sanHrHm."
Langdon, "Mevcut KartlarH göz önünde bulundurarak," dedi. "SanHrHm eFer Sauniére'in
niyeti size onu öldüren kiKiyi söylemek olsaydH, birisinin ismini yazardH."
Langdon bunlarH söylerken, Fache'nin yüzüne gecenin baKHndan beri ilk kez bir
gülümseme yayHldH. Fache, "Precisement," dedi. "Aynen."
Ses cihazlarHnH kurcalayan ve Fache'nin kulaklHktan gelen sesini dinleyen TeFmen Collet,
bir ustan n ç kartt i)e tan k oluyorum, diye düKünüyordu. Süper ajan, yüzbaKHyH FransHz
emniyet teKkilatHnHn zirvesine bu gibi zamanlarHn yükselttiFini biliyordu.
Fache ba)ka kimsenin cesaret edemedi ini yapacak.
ZamanHn emniyet teKkilatHnda, baskH altHnda insanHn kendine son derece hâkim olmasHnH
gerektiren KaKHrtma sanatH artHk var olmayan bir yetenekti. Çok az insan bu iKlerde yeteri kadar
soFukkanlHlHFa sahipti ama Fache bu iK için doFmuK gibiydi. Kendine hâkim oluKu ve sabrH,
neredeyse mekanikti.
Fache'nin bu geceki yegâne isteFi, sanki bu tutuklama kiKisel bir meseleymiKçesine,
cinayeti çözümlemek gibiydi. Fache'nin ajanlarHna bir saat önce verdiFi brifing her

zamankinden çok daha kHsa ve saFlamdH. Jacques Sauniére'i kimin öldürdü ünü biliyorum,
demi)ti Fache. Ne yapaca n z biliyorsunuz. Bu gece hata istemiyorum.
Ve Ku ana dek hiç hata yapHlmamHKtH.
Collet Küphelinin suçuna Fache'nin emin olmasHnH saFlayan delili henüz öFrenememiKti
ama BoFa'nHn içgüdülerini sorgulamamasH gerektiFini iyi biliyordu. BazH zamanlar Fache'nin
sezgileri neredeyse doFaüstü gibiydi. Ajanlardan biri etkileyici bir olayda Fache'nin altHncH
hissine Kahit olduktan sonra, Tanr onun kula na f s ld yor, diye iddia etmiKti. Collet eFer
TanrH diye bir Key varsa, Bezu Fache'nin en sevdiFi kullar arasHnda olduFunu kabul etmek
zorundaydH. YüzbaKH dini törenlere ve günah çHkartma ayinlerine sürekli halkla iliKkileri iyi
tutmak adHna önemli tatillerde kiliseyi dolduran diFer yetkilerden çok daha sHk giderdi. Birkaç
yHl önce Papa Paris'i ziyaret ettiFinde Fache izleyiciler arasHnda olmak için oldukça gayret
göstermiKti. imdi ise Fache'nin Papa ile çektirdiFi fotoFraf ofisinin duvarHnda asHlHydH.
Ajanlar kendi aralarHnda ona gizlice PapalHk BoFasH diyorlardH.
Collet halkHn önüne fazla çHkmayan Fache'nin son yHllarda Katolik sübyancHlHk skandalH
yüzünden sözünü sakHnmadan kendinden bahsettirmesini ironik buluyordu. Bu papazlar iki
kez asmak laz m! Fache böyle beyanat vermiKti! Birincisinde çocuklara kar) i)ledikleri suçlar
yüzünden. Ve bir kez de Katolik Kilisesi'nin ismini kötüye ç kard klar için. Collet'nin içinde,
Fache'H en çok ikincisinin sinirlendirdiFine dair tuhaf bir his vardH.
Dizüstü bilgisayarHna dönen Collet, bu gece buradaki sorumluluklarHnHn diFer yarHsHyla
ilgilenmeye baKladH GPS tarama sistemi. Ekrandaki görüntü, Denon KanadH'nHn Louvre
Güvenlik Birimi'nden yüklenen, yapHKa Kema niteliFindeki ayrHntHlH zemin planHnH veriyordu.
Gözlerini, galeriler ve koridorlardan oluKan labirentte gezdirirken, Collet aradHFHnH buldu.
Büyük Galeri'nin tam ortasHnda küçük kHrmHzH bir noktacHk yanHp sönüyordu.
Ni)an.
Fache bu gece avHnHn yularHnH elinden bHrakmHyordu. AkHllHcaydH. Robert Langdon
serinkanlH bir müKteri çHkmHKtH.
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Bezu Fache, Bay Langdon ile yapacaFH görüKmenin kesilmemesini garantiye almak için
cep telefonunu kapattH. Ancak ne yazHk ki, iki yönlü telsiz özellikleriyle donatHlmHK pahalH bir
model olduFundan, verdiFi emirlere raFmen ajanlarHndan biri tarafHndan kendisini takip
etmekte kullanHlHyordu.
"Yüzba) ?" Telefon kHsa mesafeli telsiz gibi cHzHrdadH.
Fache diKlerinin nefretle birbirine kilitlendiFini hissetti. Collet'nin bu katil zanlHsHnHn
soruKturmasHnH bölmesine neden olacak kadar önemli bir Key hayal edemiyordu, özellikle de
Ku kritik noktada.
Langdon'a özür dileyen sakin bir bakHK fHrlattH. "Bir saniye lütfen." Telefonu kemerinden
çHkardH ve telsiz frekansH düFmesine bastH. "Evet?"
"Capitaine, un agent du Département de Cryptographic est arrivé. "*
Fache'nin öfkesi bir anda geçmiKti. Bir kriptograf mH? YanlHK zamanlamaya raFmen bu iyi
bir haberdi. Yerdeki Kifreli metni bulduktan sonra Fache, Sauniére'in anlatmaya çalHKtHklarHnH
birinin söylemesi umuduyla, cinayet mahallinin fotoFraflarHnH Kriptografi Birimi'ne
göndermiKti. Bir Kifre çözücü gelmiKse, bu, büyük olasHlHkla birilerinin Sauniére'in mesajHnH
çözdüFü anlamHna geliyordu.
Fache ses tonuyla söylediklerinin harfiyen anlaKHlmamasHna olanak saFlayarak, " u anda
meKgulüm," dedi. "Kriptografa komuta merkezinde beklemesini söyleyin. Adamla iKim
bittikten sonra konuKurum."
Ses, "Bayan," diye düzeltti. "Ajan Neveu gelmiK."
Fache her geçen dakika bu aramadan daha az memnun oluyordu. Sophie Neveu, DCPJ'nin
en büyük hatalarHndan biriydi. ngiltere'deki Royal Holloway'de kriptografi okuyan Paris'li
genç deKifreci Sophie Neveu, iki yHl önce bakanlHFHn polis güçlerine daha fazla kadHn eleman
alma giriKimiyle, zorla Fache'nin baKHna yHkHlmHKtH. Fache bakanlHFHn politik düzelmelere
giriKmesinin birimi zayHflattHFHnH öne sürüyordu. KadHnlar polis iKi için yeterli fiziksel güce
sahip olmamakla birlikte, getiriKi olmayan mevcudiyetleri sahadaki erkeklerin dikkatini
daFHtarak tehlikeye atHyordu. Fache'nin korkusuysa, Sophie Neveu'nun hepsinden fazla dikkat
daFHtmasHydH.
Otuz iki yaKHndaydH ve inatçH bir azimle ilerliyordu. ngiltere'nin kriptolojik metodunu
Kevkle desteklemesi, kendi üstündeki FransHz kriptograflarHnH çileden çHkarHyordu. Fache'ye en
aFHr geleni ise orta yaKlH erkeklerle dolu bir çalHKma yerinde, çekici genç bir kadHnHn gözleri
iKten alHkoyup kendi üzerine çekeceFi evrensel gerçeFiydi.
Telsizdeki adam, "Ajan Neveu sizinle hemen konuKmak konusunda Hsrar ediyor yüzbaKH.
Onu durdurmaya çalHKtHm ama galeriye doFru yola çHktH bile," dedi.
Fache duyduklarHna inanamayarak tiksintiyle irkildi. "Kabul edilemez! Çok açHk
belirtmiKtim..."
Robert Langdon kHsa bir süre için Bezu Fache'nin felç geçirdiFin sandH. YüzbaKH çenesi
kapanHp gözleri yerinden fHrladHFHnda cümlesinin ortasHndaydH. leri atHlan bakHKlarH,
Langdon'Hn omzunun üstündeki bir Keye sabitlenmiK gibiydi. Langdon ne olduFunu görmek
için arkasHnH dönemeden, bir kadHnHn ahenkli sesini duydu.
"Excusez-moi, messieurs."**
Langdon döndüFünde genç bir kadHnHn yaklaKtHFHnH gördü. Uzun akHcH adHmlarla
koridordan onlara doFru yürüyordu... yürüyüKünde akHldan çHkmayan bir kesinlik vardH. Siyah
*

YüzbaKH, kriptoloji biriminden bir ajan geldi.
Özür dilerim, baylar,

**

taytHnHn üstüne diz boyuna uzanan krem rengi süveter giyen, otuz yaKlarHnda çekici bir
kadHndH. Omzuna dökülen kHzHl sHk saçlarH, yüzünün sHcaklHFHnH çerçeveliyordu. Harvard'Hn
yurt odalarHndaki duvarlarH süsleyen para avcHsH sHska sarHKHnlarHn aksine, bilakis saFlHklH
kadHnHn sade bir güzelliFi ve güven duygusunu yansHtan kendine özgü bir havasH vardH.
Langdon'Hn KaKkHn bakHKlarH altHnda kadHn doFruca onun yanHna gelerek elini nazikçe uzattH.
"Bay Langdon, ben DCPJ'nin kriptoloji biriminden Ajan Neveu." Kelimeler dudaklarHnHn
arasHndan Anglo-Franko aksanHyla yuvarlanHyordu. "TanHKtHFHmHza memnun oldum."
Langdon, onun yumuKak elini, avucunun içine aldH ve bir an için kadHnHn güçlü bakHKlarHna
hapsolduFunu sandH. Zeki ve berrak, zeytin yeKili gözlere sahipti.
Sinirle derin bir nefes alan Fache'nin paylamaya baKlayacaFH anlaKHlHyordu.
HHzla dönerek ondan önce davranan kadHn, "YüzbaKH," dedi. "SoruKturmayH böldüFüm için
mazur görün ama..."
Fache, "Ce n'estpas le moment!"* diye kükredi.
"Size telefonla ulaKmaya çalHKtHm." Sophie, Langdon'a nezaket göstererek sözlerine
ngilizce devam etti. "Ama cep telefonunuz kapalHydH."
Fache, "Bilerek kapattHm," diye tHsladH. "Bay Langdon'la görüKüyorum,"
HeyecansHz bir tonla, "SayHlarH deKifre ettim," dedi.
Langdon kalbinin heyecanla çarptHFHnH hissetti. ifreyi mi çözmü)?
Fache nasHl davranacaFHnH bilemiyor gibi duruyordu.
Sophie, " zah etmeden önce," dedi. "Bay Langdon'a acil bir mesajHm var."
Fache'nin ifadesi derin bir kaygHya dönüKmüKtü. "Bay Langdon'a mH?"
BaKHnH sallayHp, Langdon'a döndü. "ABD BüyükelçiliFi'yle temas kurmanHz gerekiyor Bay
Langdon. Size BirleKik Devletler'den bir mesaj varmHK."
Langdon KaKHrarak tepki vermiKti, Kifreden dolayH duyduFu heyecan yerini ani bir endiKeye
bHrakHyordu. Birle)ik Devletler'den bir mesaj m ? Ona kimin ulaKmak isteyebileceFini tahmin
etmeye çalHKtH. Paris'te bulunduFunu sadece birkaç iK arkadaKH biliyordu.
Fache geniK çenesini duyduFu haberle sHkmHKtH. KuKkulu bir sesle "ABD BüyükelçiliFi
mi?" diye sordu. "Bay Langdon'H burada bulacaklarHnH nereden biliyorlardH?"
Sophie omuzlarHnH silkti. "GörünüKe bakHlHrsa Bay Langdon'Hn otelini aramHKlar ve
resepsiyon memuru onlara Bay Langdon'Hn bir DCPJ ajanH tarafHndan götürüldüFünü
söylemiK."
Fache'nin canH sHkHlmHK gibi görünüyordu. "Ve sonra büyükelçilik DCPJ kriptoloji
birimiyle mi temasa geçti?"
Sophie donuk bir sesle, "HayHr efendim," dedi. "Sizinle görüKmeci için DCPJ santralHnH
aradHFHmda, Bay Langdon'H bekleyen bir mesaj olduFunu söylediler ve size ulaKHrsam bu
mesajH iletmemi istediler."
AklH karHKtHFH belli olan Fache kaKlarHnH çattH. KonuKmak için aFzHnH açtHFH sHrada, Sophie
yeniden Langdon'a dönmüKtü.
Cebinden küçük bir kâFHt çHkararak, "Bay Langdon," dedi, "BüyükelçiliFinizin mesaj
servis numarasH burada yazHyor. Mümkün olduFunca çabuk aramanHzH istediler." Manidar bir
bakHKla kâFHdH ona uzattH. "Ben Kifreyi YüzbaKH Fache'ye açHklarken, sizin bu görüKmeyi
yapmanHz gerekiyor."
Langdon kâFHdH inceledi. Üzerinde Paris'teki bir telefon numarasHyla dahili hattH
yazHyordu. 'TeKekkürler," derken biraz tedirginlik hissediyordu. "Nereden telefon edebilirim?"
Sophie süveterinin cebinden telefonunu çHkartmaya baKladHFH sHrada Fache, onu eliyle
savuKturdu. ArtHk patlamak üzere olan Vezüv YanardaFH'na benziyordu. Gözlerini Sophie'den

*

imdi sHrasH deFil.

ayHrmadan kendi cep telefonunu çHkarHp uzattH. "Bu hat güvenlidir Bay Langdon.
Kullanabilirsiniz."
Langdon, Fache'nin genç kadHna duyduFu öfkeyi anlamakta güçlük çekiyordu. RahatsHz
olduFu halde yüzbaKHnHn telefonunu aldH. Fache derhal Sophie'yi kolundan tutup
uzaklaKtHrarak, onu sessiz biçimde azarlamaya baKladH. YüzbaKHdan gittikçe daha da az
hoKlanan Langdon, tuhaf sohbete arkasHnH dönerek, cep telefonunu açtH. Sophie'nin ona verdiFi
kâFHda bakarak numarayH çevirdi.
Telefon çalmaya baKlamHKtH.
Bir kez çaldH... iki kez çaldH... üç kez çaldH...
Sonunda baFlantH saFlanmHKtH.
Langdon büyükelçilik santralHnHn cevap vereceFini tahmin ediyordu, bunun yerine kendini
bir telesekreter aletini dinlerken buldu. KayHttaki sesin tanHdHk gelmesi garipti. Bu ses Sophie
Neveu'ya aitti.
KadHn sesi, "Bonjour, vous étes bien chez Sophie Neveu,"* dedi. "Je suis absente pour le
moment, majs..."**
Langdon KaKkHnlHk içinde Sophie'ye döndü. "Affedersiniz Bayan Neveu. SanHrHm bana
verdiFiniz..."
Sophie sanki Langdon'Hn KaKkHnlHFHnH bekliyormuK gibi hemen atHlarak, "HayHr, doFru
numara," dedi. "BüyükelçiliFin otomatik mesaj sistemi var. MesajHnHzH dinlemek için ulaKHm
Kifrenizi girmeniz gerek."
Langdon gözlerini dikmiK bakHyordu. "Ama..."
"Size verdiFim kâFHttaki üç basamaklH numara."
Langdon garip yanlHKlHFH açHklamak için aFzHnH açtH ama Sophie, ona susmasHnH söyleyen
çok kHsa bir bakHK fHrlattH. YeKil gözleri kristal kadar berrak bir mesaj iletmiKti.
Soru sorma. Sadece yap.
Sersemleyen Langdon, kâFHttaki dahili numarayH tuKladH: 454.
Sophie'nin bHraktHFH mesaj birden kesildi ve Langdon elektronik bir sesin FransHzca: "Bir
yeni mesajHnHz var," dediFini duydu. GörünüKe bakHlHrsa 454 Sophie'nin evden uzaktayken
mesajlarHnH dinlemek için kullandHFH ulaKHm numarasHydH.
Ben bu kad n n mesajlar n m dinleyece im?
Langdon artHk bandHn döndüFünü duyabiliyordu. Sonunda durdu ve makine devreye girdi.
Langdon mesajH dinlemeye baKlamHKtH. Hattaki ses yine Sophie'ye aitti.
Mesaj, korkak bir fHsHltHyla, "Bay Langdon," diye baKlHyordu. "Bu mesaja tepki vermeyin.
Sakince dinleyin. u anda tehlikedesiniz. VerdiFim talimatlara harfiyen uyun."

*

Merhaba, ben Sophie Neveu.
imdi size yanHt veremiyorum, ama...

**

10
Silas, ÖFretmen'in onun için kiraladHFH siyah Audi'nin direksiyonunda oturuyor ve
muhteKem Saint-Sulpice Kilisesi'ne bakHyordu. AKaFHdan projektörlerle aydHnlatHlmHK iki çan
kulesi, binanHn uzun gövdesinin üstünde saFlam bekçiler gibi duruyorlardH. Her iki yanda, ince
desteklerden oluKan gölgeli sHra, güzel bir yaratHFHn kaburgalarHnH andHrHyordu.
Kâfirler kilit ta) n saklamak için Tanr ’n n evini kulland lar. KardeKlik bir kez daha
yanHlsama ve düzenbazlHk konusundaki efsanevi ününü teyit etmiKti. Silas kilit taKHnH bulup,
ÖFretmen'e vermek için sabHrsHzlanHyordu, böylece kardeKliFin uzun zaman önce
vefakârlardan çaldHFHnH yerine koyabileceklerdi.
Bu, Opus Dei'yi çok güçlü k lacak.,
Audi'yi Saint-Sulpice'in önüne park eden Silas derin bir nefes alHrken kendini, aklHnH
elindeki iKten temizlemeye ikna etmeye çalHKHyordu. SHrtH hâlâ akKamHn erken saatlerinde
kendine verdiFi bedensel çileden ötürü aFrHyordu ama bu acH, Opus Dei, onu kurtarmadan
önceki hayatHnda çektiFi kederlerle kHyaslandHFHnda hafif kalHyordu.
HatHralar hâlâ ruhunu ele geçirmeye çalHKHyorlardH.
Silas kendine, nefretinden ar n, diye emir verdi. Sana kötülük yapanlar ba )la.
Saint-Sulpice'in taK kulelerine bakan Silas bu tanHdHk akHntHyla... onu gençlik yHllarHndaki
dünyasH olan hapse bir kez daha atarak, geçmiKi hatHrlatan o güçle mücadele etti. Araf’a dair
anHlar, her zamanki gibi duygularHnda fHrtHnalar kopartarak geldiler... çürüyen lahana kokusu,
ölülerin, insan sidiFinin ve dHKkHlarHn pis kokusu. Pireneler'in uFuldayan rüzgârHna karKH
çaresizlik gözyaKlarH ve unutulmuK adamlarHn hHçkHrHklarH,
Andorra, diye düKünürken kaslarHnHn gerildiFini hissediyordu.
Silas'Hn, spanya ile Fransa arasHndaki o kHraç ve HssHz hükümdarlHkta ölmekten baKka
hiçbir Key istemediFi taK hücresinde titrerken kurtarHlmasH inanHlmazdH.
O zamanlar bunu anlamamHKtH.
I) k, gök gürültüsünden çok sonra gelir.
Ailesinin kendisine verdiFi adH hatHrlamamasHna raFmen, o zamanlar ismi Silas deFildi.
Yedi yaKHndayken evden ayrHlmHKtH. ri cüsseli bir rHhtHm iKçisi olan sarhoK babasH, Albino bir
evlat sahibi olduFu için öfkeliydi. OFlanHn utanç verici durumundan ötürü annesini
suçlayarak, onu sürekli dövüyordu. Çocuk, annesini korumaya kalktHFH zaman kötü Kekilde
dayak yiyordu.
Bir gece korkunç bir kavga olmuKtu ve annesi bir daha ayaFa kalkamamHKtH. Çocuk,
annesinin yanHnda dururken, olanlarH engelleyemediFi için dayanHlmaz bir vicdan azabH
duymuKtu.
Bu benim suçum!
Çocuk vücudu bir Keytan tarafHndan idare ediliyormuKçasHna mutfaFa giderek bir kasap
bHçaFH almHKtH. Hipnotize olmuK bir halde, babasHnHn sarhoK yattHFH yatak odasHna yönelmiKti.
Çocuk tek kelime etmeden onu sHrtHndan bHçaklamHKtH. BabasH acH içinde feryat ederek, yan
dönmeye çalHKmHK ama oFlu onu bir kez, bir kez, bir kez daha bHçaklamHKtH, ev sessizliFe
kavuKana kadar.
Çocuk evden kaçmHK, fakat Marsilya sokaklarHnH bir o kadar düKmanca bulmuKtu. Garip
görünüKü, onu evden kaçan diFer gençler arasHnda istenmeyen biri haline getiriyordu. Harap
olmuK bir fabrikanHn bodrum katHnda, iskeleden çaldHFH meyve ve çiF balHkla tek baKHna
yaKamak zorunda kalmHKtH. Tek arkadaKH çöplükte bulduFu yHrtHk pHrtHk dergilerdi ve onlarH
okumayH kendi kendine öFrenmiKti. Geçen zamanla birlikte güçlenmiKti. On iki yaKma
geldiFinde baKka bir baKHboK yaKH kendinden iki kat büyük bir kHz sokaklarda onunla dalga
geçmiK ve yemeFini çalmaya kalkHKmHK ve kendini ölümüne dayak yerken bulmuKtu. Yetkililer

onu kHzHn üstünden çektiklerinde ona bir ültimatom vermiKlerdi -ya Marsilya'yH terk edersin ya
da çocuk hapishanesine gidersin.
Çocuk sahilden aKaFH inerek Toulon'a gitmiKti. Zaman geçtikçe sokaklardaki acHyan
bakHKlar, korku dolu bakHKlara dönmüKtü. Çocuk güçlü genç bir erkek olmuKtu. nsanlar
yanHndan geçerken, fHsHldattHklarHnH duyabiliyordu. Bir hayalet, diyorlardH, beyaz tenine
bakarken gözleri korku dan açHlHrdH. eytani gözlere sahip bir hayalet!
Ve o kendini bir hayalet gibi hissediyordu... KeffaftH... bir limanda öbür limana
süzülüyordu.
nsanlar sanki onun içini görüyorlardH.
On sekiz yaKHnda, bir liman kasabasHnda kargo gemisinden bir kaç kurutulmuK jambon
çalmaya çalHKHrken, bir çift tayfa tarafHndan yakalamHKtH. Onu dövmeye baKlayan iki denizci
tHpkH babasH gibi bira kokuyordu. CanavarHn korku ve nefret dolu anHlarH su yüzüne çHkmHKtH.
Genç adam elleriyle, ilk denizcinin boynunu kHrmHKtH. kincisinin aynH kaderi paylaKmasHnH
gelen polisler engellemiKti.
ki ay sonra prangalarla Andorra'daki hapishaneye varmHKtH.
Gardiyanlar onu çHplak ve üKümüK bir halde içeri tHkarken hücre kiler, hayalet kadar
beyazsHn, diyerek onunla alay etmiKlerdi. Mira el pectro! Belki de hayalet bu duvarlardan
geçer!
Geçen on iki yHl süresince, KeffaflaKtHFHnH anlayHncaya kadar bedeni ve ruhu soldu.
Ben bir hayaletim.
A rl m yok.
Yo soy un espectro... pálido como una fantasma... caminando mundo a solas.
Bir gece hayalet, diFer tutuklularHn baFHrHKlarHyla uyanmHKtH. Üzeri de uyuduFu zemini
hangi görünmez gücün salladHFHnH ya da hücresindeki harçlarH hangi kuvvetli elin silkelediFini
bilmiyordu ama o ayaFa fHrlar fHrlamaz, tam uyuduFu yere iri bir kaya parçasH düKmüKtü. TaKHn
geldiFi görmek için baKHnH kaldHrdHFHnda sallanan duvarda bir delik açHldHFHnH gördü, arkasHnda
on yHldHr görmediFi bir manzara vardH. Ay.
Yer hâlâ sallanHrken, hayalet kendini engin bir manzaraya açHlan uçurumdan ormana inen,
dar bir tünelin içinde ilerlerken buldu. AçlHk ve yorgunluktan çHlgHna dönmüK bir halde gece
boyunca aKaFH doFru koKtu.
Bilincini kaybetmek üzereyken, Kafak vakti kendini tren raylarHnHn ormanHn içinden geçtiFi
bir açHklHkta buldu. RaylarH takip ederken sanki rüya da yürüyordu. GördüFü boK yük
vagonuna sHFHnmak ve dinlenmek için kHvrHldH. UyandHFHnda tren hareket ediyordu. Ne kadar
oldu? Ne kadar uzaktay m? Midesinde bir sancH büyüyordu. Ölüyor muyum? Yeniden uyudu
UyandHFHnda bu kez birisi ona baFHrHyor, vuruyor ve yük vagonun aKaFH itiyordu. Kanlar
akarken acH içinde, küçük bir köyü yemek arayarak dolaKtH. Sonunda, vücudu bir adHm daha
atamayacak kadar güçsüz düKtü, yol kenarHna uzandH ve bilincini kaybetti.
IKHk yavaKça belirdi ve hayalet kaç zamandHr ölü olduFunu tahmin etmeye çalHKtH. Bir gün?
Üç gün? Önemi yoktu. YataFH bulutlar kadar yumuKaktH ve havada tatlH bir mum kokusu vardH.
sa oradaydH ve ona bakHyordu. BuradayHm, dedi sa. Ta) kenara yuvarland ve sen yeniden
do dun.
Uyudu ve uyandH. Zihni bulanmHKtH. Cennete hiç inanmamHKtH, buna raFmen sa, onu
gözetiyordu. YataFHnHn yanHnda yemek belirdi ve hayalet onu yedi, adeta kemiklerinin üstünde
et oluKtuFunu hissediyordu. Yeniden uyudu. UyandHFHnda sa hâlâ ona gülümseyerek
konuKuyordu. Kurtar ld n o lum. Benim yolumu izleyenler kutsananlard r.
Bir kez daha uyudu.
AcH dolu bir çHFlHk hayaleti uykusundan kaldHrmHKtH. Vücudu yataktan fHrlayarak,
koridordan seslerin geldiFi yere yöneldi. MutfaFa girdiFinde iri bir adamHn ufak tefek bir
adamH dövdüFünü gördü. Hayalet sebebini bilmeksizin iri adamH yakaladH ve onu duvara
fHrlattH. Adam kaçtHFHnda hayalet, rahip kHyafeti giymiK yerde yatan genç bir adamHn yanHnda

duruyordu. Rahibin burnu fena halde kHrHlmHKtH. Kanlar içindeki adamH yerden kaldHran
hayalet, onu koltuFa götürdü.
Rahip garip bir FransHzcayla, "TeKekkürler dostum," dedi. "BaFHK parasH hHrsHzlarH buraya
çekiyor. Uykunda FransHzca konuKtun. spanyolca da biliyor musun?"
Hayalet baKHnH hayHr anlamHnda iki yana salladH.
Bozuk FransHzcasHyla, " smin nedir?" diyerek devam etti.
Hayalet ailesinin kendisine verdiFi ismi hatHrlayamHyordu. Tek duyduFunu hapishane
gardiyanlarHnHn alaycH sözleriydi.
Rahip gülümsedi. "No hay problema. Benim adHm Manuel Aringarosa. Madrid'li bir
misyonerim. Buraya, Obra de Dios için bir kilise kurmaya gönderildim."
“Neredeyim?" Sesi derinlerden geliyordu.
"Oviedo. spanya'nHn kuzeyinde."
"Buraya nasHl geldim?"
"Birisi seni kapHma bHrakmHK. HastaydHn. Günlerdir buradasHn."
Hayalet kendisiyle ilgilenen genç adama baktH. Birisi ona iyi davranmayalH yHllar olmuKtu.
"TeKekkürler rahip."
Rahip kanlH dudaFHna dokundu. "MüteKekkir olan benim dostum."
Hayalet ertesi sabah uyandHFHnda, dünyasH daha berraktH. YataFHnHn üstündeki çarmHha
baktH. ArtHk onunla konuKmadHFH halde, varlHFHnda huzur buluyordu. YataFHnda doFrulunca,
komodinin üstünde bulduFu gazete kupürünü görünce KaKHrmHKtH. Bir haftalHk makale
FransHzcaydH. Hikayeyi okuduFunda korku duydu. DaFlardaki bir hapishaneyi yHkan bir
depremden ve tehlikeli mahkûmlarHn serbest kaldHFHndan bahsediyordu.
Kalbi çarpmaya baKlamHKtH. Rahip kim oldu umu biliyor! Uzun zamandHr duymadHFH bir
duyguyu yaKHyordu. Utanç. Suçluluk. Bunlara yakalanma korkusu eKlik ediyordu. YataFHndan
fHrladH. Nereye kaçaca m?
KapHdan gelen ses, "KitabH Mukaddes," dedi.
Hayalet korku içinde döndü.
Genç rahip içeri girerken gülümsüyordu. Burnu garip bir sekili sargHya alHnmHKtH ve elinde
bir ncil tutuyordu. "Senin için FransHzca tane buldum. Karetli bölüm."
Ne yapacaFHnH bilemeyen hayalet ncil'i aldH ve pederin iKareti bölüme baktH.
Afetler 16.
Dizelerde, çHplak ve dövülmüK bir halde hücresinde yatarken TanrH'ya ilahiler söyleyen
Silas isimli bir mahkûm anlatHlHyordu. Hayalet dizeye geldiFinde nefesi kesilmiKti.
"...Ve birden büyük bir deprem oldu, böylece hapishanenin temelleri sars ld ve tüm
kap lar aç ld ."
Gözlerini rahibinkilere dikmiKti.
Rahibin yüzünde sHcak bir tebessüm vardH. "Bundan böyle dostum, eFer baKka adHn yoksa
ben sana Silas diyeceFim."
Hayalet boK bir ifadeyle baKHnH salladH. Silas. Ona beden verilmiKti. Benim ad m Silas.
Rahip, "KahvaltH vakti," dedi. "Bu kiliseyi kurmakta bana yardHm edeceksen güce
ihtiyacHn olacak."
Akdeniz'den 6000 metre yükseklikte, 1618 sefer sayHlH Alitalia türbülansa girerek
zHpladHFHnda, yolcular tedirginlik içinde kHmHldanmHKlardH. Piskopos Aringarosa durumu fark
etmemiK gibiydi. O, Opus Dei'nin geleceFini düKünüyordu. Paris planHnHn geliKmelerinden
haberdar olmak cin sabHrsHzlanHrken, Silas'a telefon açabilmeyi diliyordu. Ama bunu
yapamazdH. ÖFretmen önceden belirtmiKti.
FransHz aksanHyla ngilizce konuKan ÖFretmen, "Bu sizin kendi güvenliFiniz için," diye
açHklamHKtH. "Elektronik haberleKmeyi, nasHl dinleneceFini bilecek kadar iyi biliyorum.
SonuçlarH size felaket getirebilir."

Aringarosa onun haklH olduFunu biliyordu. ÖFretmen son derece dikkatli bir adamdH.
KimliFini Aringarosa'dan gizlemesine raFmen kendisine itaat ettirmeyi iyi biliyordu. AyrHca,
bir Kekilde çok gizli bir bilgiye ulaKmHKtH. Karde)li in en önemli dört üyesinin isimleri! Bu,
ÖFretmen'in ortaya çHkaracaFHnH iddia ettiFi büyük ödülü alma yetisine gerçekten sahip
olduFuna piskoposu ikna eden delillerden biriydi.
ÖFretmen, ona, "Piskopos," demiKti. "Tüm ayarlamalarH yaptHm. PlanHmHn baKarHya
ulaKmasH için, Silas'Hn günler boyunca sadece benimle görüKmesine izin vermek zorundasHnHz.
Siz ikiniz konuKmayacaksHnHz. Ben onunla güvenli kanallardan temasa geçeceFim."
"Ona saygHlH davranacak mHsHnHz?"
" nançlH bir adam en yüksek saygHyH hak eder."
"Mükemmel. O halde kabul ediyorum. Bu iK bitene kadar Silas ve ben konuKmayacaFHz."
"Ben bunu sizin kimliFinizi, Silas'Hn kimliFini ve kendi yatHrHmlarHmH korumak için
yapHyorum."
"YatHrHmlarHnHz mH?"
"Piskopos, eFer yeni geliKmeleri öFrenme hHrsHnHz sizi hapse götürürse, ücretimi
ödeyemeyeceksiniz."
Piskopos gülümsemiKti. " yi bir nokta. steklerimiz birbiriyle örtüKüyor. TanrH yardHmcHn
olsun!"
Yirmi milyon euro, diye düKündü uçaFHn penceresinden dHKarH bakan Piskopos. Bu tutar
Amerikan DolarH cinsinden aKaFH yukarH aynH rakama eKitti. Bu kadar güçlü bir )ey için çok
dü)ük bir ücret.
ÖFretmen ile Silas'Hn baKarHsHz olmayacaklarHna yeniden güven duydu. Para ve inanç, çok
güçlü teKvik unsurlarHydH.
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"Une plaisanterie numirique?" Sophie Neveu'ya inanmayan gözlerle bakan Bezu Fache
sinirden mosmor kesilmiKti. Say sal bir )aka m ? "Sauniére'in Kifresiyle ilgili profesyonel
görüKünüz, bunun bir çeKit matem» tiksel Kaka olduFu yolunda mH?"
Fache bu kadHnHn küstahlHFHnH kesinlikle anlayamHyordu. Fache'n iKine burnunu izinsiz
sokmakla kalmamHK, Kimdi de onu Sauniére'in hayatHnHn son dakikalarHnda matematiksel bir
Kaka yaptHFHna ikna etmeye çalHKHyordu.
Sophie, FransHzca, "Bu Kifre," dedi. "SaçmalHFHn basitleKtirilmesi Jacques Sauniére bunu
hemen fark edeceFimizi düKünmüK olmalH." Süveterinin cebinden bir kâFHt çHkararak Fache'ye
uzattH. "DeKifre edilmiK hali burada."
Fache kâFHda baktH.
1–1–2–3–5–8–13-21
"Bu mu?" diye atHldH. "YaptHFHnHz tek Key, sayHlan artan sHraya sokmak mH?"
Sophie kendinden memnun tebessüm edecek kadar cesaretliydi. "Kesinlikle."
Fache'nin ses tonu gHrtlaksH bir homurtuya dönüKmüKtü. "Ajan Neveu bununla hangi
cehenneme varacaksHnHz bilmiyorum ama bir an önce varsanHz iyi olacak." GörünüKünden,
hâlâ ABD BüyükelçiliFi’ndeki mesajHnH dinlediFi anlaKHlan, telefonu kulaFHna bastHrmHK
Langdon'a bir göz attH. Fache, Langdon'Hn benzi atmHK ifadesinden haberlerin iyi olmadHFHnH
sezinlemiKti.
Sophie meydan okuyan tehlikeli bir tonla, "YüzbaKH," dedi. "Elinizdeki sayH dizimi,
tarihteki en ünlü matematiksel dizimlerden biridir."
Fache ünlü olma mertebesine eriKecek bir matematik dizimi bulunduFunun farkHnda bile
deFildi ve Sophie'nin düKüncesiz ses tonu kesinlikle hoKuna gitmemiKti.
Fache'nin elindeki kâFHdH baKHyla iKaret ederek, "Bu Fibonacci Dizimi," dedi. "Her bir
sayHnHn, kendisinden önceki iki sayHnHn toplamHna eKit olduFu bir sayH dizisidir."
Fache rakamlarH inceledi. Her sayH, gerçekten de önceki iki sayHnHn toplamHna eKitti ama
Fache tüm bunlarHn Sauniére'in ölümüyle baFlantHsHnH anlayamHyordu.
"Bu ardHKHk sayH serisini, on üçüncü yüzyHlda, matematikçi Leonardo Fibonacci buldu.
Sauniére'in yere yazdHFH tüm sayHlarHn ünlü Fibonacci Dizimi'ne ait olmasH kesinlikle tesadüf
olamaz."
Fache dakikalarca genç kadHna baktH. "Pekâlâ, eFer tesadüf deFilse, Jacques Sauniére'in
neden böyle bir Key yaptHFHnH söyler misin? Ne diyor? Bu ne anlama geliyor?"
Sophie omuzlarHnH silkti. "Hiçbir Key. Bu basit bir kriptografi KakasH. THpkH, bir Kiirin
kelimelerini alHp, herhangi biri kelimelerin ortak paydasHnH fark edecek mi diye onlarH
geliKigüzel karHKtHrmak gibi."
Fache öne doFru gözdaFH veren bir adHm attH ve yüzünü Sophie'ninkine olabildiFince
yaklaKtHrdH. "UmarHm bundan daha tatminkâr bir açHklaman vardHr."
Geriye doFru eFilirken Sophie'nin yumuKak hatlarH KaKHrtacak kadar sertleKmiKti. "YüzbaKH,
bu gece burada olanlarHn ciddiyetini göz önünde bulundurarak, Jacques Sauniére'in sizinle
oyun oynadHFHnH bilmek isteyeceFinizi düKündüm. Belli ki istemiyormuKsunuz. Kriptoloji
müdürüne artHk bizim yardHmHmHza ihtiyacHnHz olmadHFHnH bildireceFim."
Bunu söyledikten sonra topuklarHnHn üstünde döndü ve geldiFi yöne doFru ilerlemeye
baKladH.
Hayretler içindeki Fache, onun karanlHkta kayboluKunu izledi. Bu kad n akl n m kaç rd ?
Sophie Neveu az önce kendi eliyle profesyonel intihar n imzalamHKtH.

Fache hâlâ telefonda olan Langdon'a baktH. Telefondaki mesajHnH dinlerken, eskisinden
daha kaygHlH görünüyordu. ABD BüyükelçiliFi. Bezu Fache pek çok Keyi küçümserdi... ama
çok azH onu ABD BüyükelçiliFi kadar öfkelendirebiliyordu.
Fache ile büyükelçi ortak dHKiKleri mevzularHnda sHklHkla boynuzlarHnH birbirine
geçiriyordu, en çok çarpHKtHklarH konu turist AmerikalHlarHn polis güçlerince alHkonulmasHydH.
DCPJ, hemen her gün uyuKturucu bulundurmaktan AmerikalH öFrencileri, yaKH küçük
fahiKelerle birlikte olan AmerikalH iKadamlarHnH, dükkânlardan mal çalma ve mülke zarar
verme nedenleriyle AmerikalH turistleri tutukluyordu. ABD BüyükelçiliFi yasal olarak
müdahale edebilir ve suçlu vatandaKlarHn, avuçlarHna ufak bir Kaplak yemekle paçayH
kurtaracaklarH BirleKik Devletler'e iade edilmesini isteyebilirdi.
Ve büyükelçi istisnasHz her olayda bunu yapHyordu.
Fache buna, l’émasculation de la Police Judiciaire,* diyordu. Paris Match Fache'nin,
AmerikalH bir suçluyu HsHrmaya çalHKan, ama ABD BüyükelçiliFi'ne baFlH olduFu için bunu
beceremeyen bir polis köpeFi gibi gösteren karikatürünü yayHnlamHKtH.
Fache kendi kendine, ama bu gece de il, dedi. Kaybedecek çok )ey var.
Robert Langdon telefonu kapattHFHnda, hasta gibi görünüyordu.
Fache, "Her Key yolunda mH?" diye sordu.
Langdon güçlükle baKHnH iki yana sallayabildi.
Cep telefonunu geri alHrken Langdon'Hn ter döktüFünü gören Fache, haberlerin kötü
oldu unu hissetmiKti.
Fache'ye garip bir ifadeyle bakan Langdon, "Bir kaza," diye geveledi. "Bir arkadaK..."
Tereddüt etti. "Sabah ilk uçakla eve dönmem gerekiyor."
Langdon'Hn yüzündeki Kok ifadesinin gerçek olduFuna Fache'nin hiç Küphesi yoktu,
bununla birlikte bir baKka duyguyu daha hissedebiliyordu, sanki AmerikalHnHn gözlerine ani
bir korku dolmuK gibiydi. Langdon'H dikkatle izleyen Fache, "Bunu duyduFuma üzüldüm,"
dedi. "Oturmak ister misiniz?" Galerideki seyir banklarHndan birini iKaret etti.
Langdon boK bakHKlarla baKHnH sallayHp, banka doFru birkaç adHm attH. Duruyor, her geçen
dakika kafasH biraz daha karHKmHK görünüyordu. "AslHnda sanHrHm, tuvaleti kullansam iyi
olacak."
Fache oyalandHklarH için kaKlarHnH çatmHKtH. "Tuvalet. Elbette. Birkaç dakikalHk ara
verelim." Geldikleri uzun koridorun gerisini gösterdi. 'Tuvaletler müze müdürünün ofisinin
arka tarafHnda."
Langdon Büyük Galeri koridorunun diFer tarafHna bakarak duraksadH. "SanHrHm Ku tarafta
daha yakHn bir tuvalet var."
Fache, Langdon'Hn haklH olduFunu fark etti. Yolun üçte ikisini gelmiKlerdi ve Büyük
Galeri bir çift tuvaletle son buluyordu. "Size eKlik edeyim mi?"
Galeride ilerlemeye baKlayan Langdon baKHnH iki yana salladH. "Gerek yok. SanHrHm birkaç
dakika yalnHz kalmaya ihtiyacHm var."
Langdon'Hn koridorda tek baKHna ilerlemesi Fache'nin çok da hoKuna gitmemiKti ama
Büyük Galeri'den tek çHkHKHn diFer tarafta olduFunu bildiFinden rahattH, altHndan geçtikleri
kapH. Bu büyüklükteki bir yer için FransHz yangHn yönetmeliFi pek çok acil çHkHK merdiveni
yapHlmasHnH gerektirdiFi halde, Sauniére güvenlik sistemini çalHKtHrdHFHnda bu merdivenler
otomatik olarak kilitlenmiKti. Evet Kimdi sistem sHfHrlanmHK ve merdivenler yeniden açHlmHKtH
ama önemi yoktu, dHK kapHlar açHlHrsa yangHn alarmH devreye girecekti, üstelik dHKarHda DCPJ
ajanlarH bekliyordu. Fache'nin haberi olmaksHzHn Langdon'Hn dHKarH çHkmasH olasH deFildi.
Fache, "Bir süreliFine Bay Sauniére'in ofisine dönmem gerekiyor," dedi. "Lütfen gelip,
doFrudan beni bulun Bay Langdon. TartHKmamHz gereken pek çok Key var."
Langdon karanlHkta kaybolurken elini sallar gibi yaptH.
*

Adli polisi iFdiK etmek.

ArkasHnH dönen Fache, öfkeyle diFer yöne doFru ilerledi. KapHya geldiFinde altHndan
geçerek Büyük Galeri'den çHktH, koridorda yürüdü ve Sauniére'in ofisindeki komuta merkezine
fHrtHna gibi daldH.
"Sophie Neveu'nun bu binaya girmesine kim izin verdi?" diye baFHrdH.
lk cevap veren Collet oldu. "DHKardaki güvenlik görevlilerine Kifreyi çözdüFünü
söylemiK."
Fache etrafHna bakHndH. "Gitti mi?"
"Sizinle birlikte deFil mi?"
GitmiK." Fache karanlHk koridora bir göz attH. Belli ki Sophie, dHKarH çHkmadan evvel durup
diFer görevlilerle sohbet edecek halde deFildi.
Fache bir an için, giriK katHndaki güvenlik polislerine telsizle Sophie'yi durdurmalarHnH ve
binadan çHkmadan yanHna getirmelerini söylemeyi istedi. Bunu bir kez daha düKündü.
KonuKan sadece gururuydu... Son sözü söylemeyi istiyordu. Bu gece yeterince oyalanmHKtH.
Onu kovmak için sabHrsHzlanHrken, kendi kendine Ajan Neveu ile daha sonra ilgilenirsin,
dedi.
AklHndan Sophie'yi çHkartan Fache, bir süre için Sauniére'in masasHnda duran minyatür
Kövalye heykeline baktH. Sonra Collet'ye döndü, "Onu görüyor musun?"
Collet baKHnH bir kez salladH ve dizüstü bilgisayarHnH Fache'ye çevirdi. Zemin planHndaki
kHrmHzH nokta açHkça seçilebiliyor ve UMUMÎ TUVALET yazan odada yanHp sönüyordu.
Bir sigara yakHp, koridora doFru yürüyen Fache, "Güzel," dedi. "Bir telefon açacaFHm.
Langdon tuvaletten baKka bir yere gitmesin."
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Robert Langdon Büyük Galeri'nin sonuna doFru yorgun adHmlarla yaklaKHrken,
sersemlediFini hissediyordu. Sophie'nin telefon mesajHnH zihninde tekrarlayHp duruyordu.
Koridorun sonunda, uluslararasH iKaret dilinde çöp adamlarla ifade edilen tuvaletin HKHklH
tabelalarH onu, üzerinde talyan çizimlerinin bulunduFu labirent Keklindeki bir dizi bölmeye
götürmüKtü. Bölmeler tuvaletleri görünürden saklHyordu.
Erkekler tuvaletini bulan Langdon içeri girdi ve HKHklarH açtH.
çerisi boKtu.
Lavabonun yanHna giderek, yüzüne soFuk su çarptH ve ayHlmaya çalHKtH. Kuvvetli floresan
HKHFH çHplak fayanslarda parlHyor ve içerisi amonyak kokuyordu. Yüzünü kurularken, tuvaletin
kapHsH gHcHrdayarak açHldH. ArkasHnH döndü.
YeKil gözleri korkuyla parlayan Sophie Neveu içeri girmiKti. "TanrH’ya Kükür ki geldiniz.
Fazla vaktimiz yok."
LavabolarHn yanHnda duran Langdon, DCPJ KriptografH Sophie Neveu’ya KaKkHnlHkla
bakHyordu. Langdon yalnHzca dakikalar önce yeni gelen kriptografHn deli olduFunu düKünerek,
telefondaki mesajHnH dinlemiKti. Ama dinledikçe, Sophie Neveu'nun son derece ciddi
olduFunu anlamHKtH. Bu mesaja tepki vermeyin. Sakince dinleyin. u anda tehlikedesiniz.
Verdi im talimatlara harfiyen uyun. Tereddüt eden Langdon, Sophie'nin tavsiyelerine
uymaya karar vermiKti. Fache'ye, telefonun ülkesinde kaza geçiren bir arkadaKHyla ilgili
olduFunu söylemiKti. Daha sonra Büyük Galeri’nin sonundaki tuvaleti kullanmak istemiKti.
Nefes nefese kalan Sophie, Kimdi onun önünde duruyordu. Langdon floresan HKHFHnda
onun güçlü havasHnHn yumuKak hatlarHndan kaynaklandHFHnH görünce KaKHrmHKtH. Sadece
bakHKlarH sertti ve çok katmanlH Renoir portrelerini çaFrHKtHrHyordu... gizemli fakat belirgin,
gizem perdesini bir Kekilde kaybetmeyen bir yüreklilik.
"Sizi uyarmak istedim Bay Langdon..." diye söze baKlayan Sophie hâlâ nefes almaya
çalHKHyordu. "Siz gözetim altHndasHnHz. Polis sizi gözaltHna aldH." KonuKurken, aksanlH
ngilizcesi fayans duvarlarda yankHlanarak, sesine boFuk bir nitelik kazandHrHyordu.
Langdon, "Ama... neden?" diye sordu. Sophie, ona telefonda bir açHklamada bulunmuKtu
ama bunu, onun aFzHndan duymak istiyordu.
Ona doFru adHm atarken, "Çünkü," dedi. "Fache'nin bu cinayetteki baK Küphelisi sizsiniz."
Langdon'Hn kelimelerle arasH iyiydi ama yine de son derece mantHksHz geliyordu. Sophie'ye
göre, Langdon bu gece Louvre'a simgebilim uzmanH olarak deFil, bir Küpheli olarak
çaFrHlmHKtH ve DCPJ'nin en sHk kullandHFH sorgu metotlarHndan birinin gözetim altHndaki suçlu
hedefi olduFunun farkHnda deFildi. Bu usta aldatmacada polis Küpheliyi cinayet mahalline
davet eder ve sinirlerine hâkim olamayHp, kendini ele vereceFini ümit ederek onunla mülakat
yapardH.
Sophie, "Ceketinizin sol cebine bakHn," dedi. "Sizi gözaltHna aldHklarHna dair bir delil
bulacaksHnHz."
Langdon gittikçe evhamlanHyordu. Cebime mi bakay m? Bir ucuz sihir numarasHna
benziyordu.
"Sadece bakHn."
aKkHnlHk içindeki Langdon, elini tüvit ceketinin sol cebine götürdü, o cebi hiç
kullanmazdH. Cebi kurcaladHFHnda hiçbir Key bulamadH. Ne bekliyordun ki? Yeniden
Sophie'nin deli olabileceFini düKünmeye baKlamHKtH. O sHrada parmaklan beklenmedik bir
nesneye dokundu. Küçük ve sertti. Minik nesneyi parmaklarHyla tutarak dHKarH çHkarttH ve
hayretle baktH. Saat pili büyüklüFünde, düFme Keklinde metal bir yuvarlaktH. Daha önce hiç
görmediFi bir Keydi. "Bu ne?..."

Sophie, "GPS takip noktacHFH," dedi. "BulunduFu yeri devamlH, DCPJ’nin
gözlemleyebildiFi Küresel Mevki Sistemi'ne gönderir. Bunu, insanlarHn yerini izleyebilmek
için kullanHrHz. DünyanHn herhangi bir yerinde altmHK santim hata payHyla tam yerini
gösteriyor. Sizi elektronik takibe aldHlar.Otelden sizi almaya gelen ajan, siz odadan çHkmadan
önce onu cebinize yerleKtirdi."
Langdon otel odasHnH hatHrlamaya çalHKtH... aldHFH kHsa duK, giyinmesi, odadan çHkarlarken
DCPJ ajanHnHn Langdon'Hn tüvit ceketini tutmasH. D sar s so uk Bay Langdon, demi)ti ajan.
Paris'te bahar )ark larda söyledi iniz gibi de ildir. Langdon, ona teKekkür etmiK ve ceketi
giymiKti.
Sophie'nin zeytin rengi gözleri samimiydi. "Daha önce size takip noktacHFHndan
bahsetmedim çünkü cebinizi Fache'nin yanHnda aramanHzH istemedim. Onu bulduFunuzu
bilemez."
Langdon'Hn nasHl tepki vermesi gerektiFine dair hiçbir fikri yoktu.
"Sizi GPS takibine aldHlar çünkü kaçabileceFinizi düKünüyorlardH." Durdu. "AslHnda,
kaçmanHzH umut ettiler; bu Kekilde davalarH kuvvetlenecekti."
Langdon, "Neden kaçayHm ki?" diye sordu. "Ben masumum!"
"Fache tam tersini düKünüyor."
Öfkelenen Langdon takip noktacHFHnH atmak için çöp kovasHna doFru
"HayHr!" Sophie, onun kolunu tutarak durdurdu. "Onu cebinizde bHrakHn. EFer onu
atarsanHz sinyal hareket etmeyi kesecek ve noktacHFH bulduFunuzu anlayacaklar. Fache'nin sizi
yalnHz bHrakmasHnHn tek sebebi, bulunduFunuz yeri takip edebilmeleri. EFer ne yaptHFHnH
keKfettiFinizi düKünürse..." Sophie cümleyi tamamlamadH. Bunun yerine metal diski
Langdon'Hn elinden aldH ve tekrar tüvit ceketinin cebine attH. "NoktacHk sizinle kalsHn. En
azHndan Kimdilik."
Langdon hiçbir Key anlayamHyordu. "Fache, benim Jacques Sauniére'i öldürdüFümü nasHl
düKünebildi?"
"Sizden Küphelenmek için inandHrHcH sebepleri var." Sophie'nin yüzünde katH bir ifade
vardH. "Burada henüz görmediFiniz bir delil var. Fache bunu sizden dikkatle sakladH."
Langdon bakmakla yetiniyordu.
Sauniére'in yere yazdHFH metnin üç satHrHnH hatHrlHyor musunuz?"
Langdon evet anlamHnda baKHnH salladH. Langdon sayHlarla kelimeleri beynine yazmHKtH.
Sophie artHk fHsHltHyla konuKuyordu. "Ne yazHk ki, sizin gördüFünüz mesajHn tamamH
deFildi. Fache'nin fotoFrafHnH çektikten sonra, siz gelmeden önce silip temizlediFi dördüncü
bir dize vardH."
Langdon filigran kaleminin çözünür mürekkebinin kolaylHkla çHkartHldHFHnH bildiFi halde,
Fache'nin delili neden sildiFini tahmin edemiyordu.
Sophie, "Fache, mesajHn son dizesinden," dedi. "Sizin haberiniz olmasHnH istemiyordu."
Durdu. "En azHndan sizinle iKi bitene kadar."
Sophie süveterinin cebinden fotoFrafHn bilgisayar çHktHsHnH çHkardH ve açmaya baKladH.
"Fache, Sauniére'in mesajHnda söylediklerini çözebilmemiz umuduyla, bu gece cinayet
mahallinin görüntülerini kriptoloji birimine gönderdi. Buradaki, mesajHn tamamHnHn
fotoFrafH." SayfayH Langdon'a uzattH.
Langdon hayretle resme baktH. YakHndan çekilen fotoFraf, parke zemindeki parHltHlH mesajH
gösteriyordu. Son dize, Langdon'Hn midesine bir yumruk gibi inmiKti.
13–3–2–21–1-1–8-5
On Draco devini al!
On sahte alim!
P.S. Robert Langdon'H bul

13
Langdon saniyeler boyunca, Sauniére'in dipnotunun göründüFü fotoFrafa hayretle baktH.
P.S. Robert Langdon' bul. AyaklarHnHn altHndaki zemin sallanHyormuK gibi hissediyordu.
Sauniére benim ismimi içeren bir dipnot mu b rakt ? Ne kadar düKünürse düKünsün, nedenini
kavrayamHyordu.
Sophie HsrarcH bakHKlarla, "Fache'nin bu gece sizi neden buraya getirttiFini ve neden baK
Küphelisi olduFunuzu," dedi. " imdi anlHyor musunuz?"
Langdon'Hn o anda tek anlayabildiFi, Sauniére'in katilini ismiyle ihbar edeceFini
söylediFinde Fache'nin neden o denli memnun göründüFüydü.
Robert Langdon' bul.
Langdon, "Sauniére bunu neden yazdH?" diye sordu, KaKkHnlHFH öfkeye dönüKüyordu. "Ben
Jacques Sauniére'i niye öldürmek isteyeyim?"
"Fache nedenini henüz bulamadH ama belki siz açHklarsHnHz umuduyla bu geceki tüm
konuKmanHzH kaydediyordu."
Langdon aFzHnH açtH ama tek kelime edemedi.
Sophie, "Minyatür bir mikrofon taktH," diye açHkladH. "Sinyali komuta merkezine gönderen
cebindeki bir vericiye baFlH."
Langdon, "Bu imkânsHz," diye kekeledi. " ahitlerim var. Seminerden sonra doFruca
otelime gittim. Otel resepsiyonuna sorabilirsiniz."
“Fache bunu yaptH bile. Elindeki rapor, resepsiyon görevlisinden odanHzHn anahtarHnH saat
on buçuk civarHnda aldHFHnHzH gösteriyor. Ne yazHk ki cinayet saat on birde iKlendi. Otel
odanHzdan rahatlHkla görünmeden ayrHlmHK olabilirsiniz."
"Bu delilik! Fache'nin elinde hiç delil yok!"
Sophie'nin gözleri, hiç delil yok mu, dercesine büyümüKtü. "Bay Langdon, isminiz cesedin
yanHnda yerde yazHyordu ve Sauniére'in randevu defteri, cinayetin iKlendiFi saatte onunla
birlikte olduFunuzu söylüyor." Durdu "Fache'nin elinde sorgulama için sizi merkeze
götürmeye yetecek kadar kanHt var."
Langdon birden bir avukata ihtiyacH olduFunu anladH. "Bunu ben yapmadHm."
Sophie içini çekti. "Bu Amerikan televizyon dizisi deFil Bay Langdon. Fransa'da kanunlar
polisi korur, suçluyu deFil. Ne yazHk ki bu davada iKin içine medya da giriyor. Jacques
Sauniére Paris'te tanHnan ve sevilen bir kiKiydi, cinayet haberi sabah gazetelerinde yer
alacaktHr. Hemen bir açHklama yapmasH için Fache'ye baskH yapacaklar, nezarette bir Küpheli
bulundurmasH onun açHsHndan çok daha iyi olur. Suçlu olun ya da olmayHn, gerçekten olanlarH
çözene kadar sizi DCPJ'de tutacaklardHr."
Langdon kendini kafese tHkHlmHK bir hayvan gibi hissediyordu. "Bana tüm bunlarH neden
anlatHyorsunuz?"
"Çünkü Bay Langdon, sizin masum olduFunuza inanHyorum." Sophie bir süre uzaklara,
daha sonra tekrar onun gözlerine baktH. "Hem ayrHca, baKHnHzHn belada olmasH bir bakHma
benim suçum."
"Affedersiniz? Sauniére'in suçu benim üstüme atmasH sizin suçunuz mu?"
"Sauniére suçu sizin üstünüze atmaya çalHKmHyordu. Bu bir hataydH. Yerdeki o mesaj
aslHnda bana yazHlmHKtH."
Langdon’Hn bunu kavrayabilmesi bir dakikasHnH aldH. "AnlayamadHm?"
"O mesaj polise yazHlmamHKtH. MesajH bana yazmHKtH. SanHrHm her Keyi öylesine hHzlH
yapmasH gerekiyordu ki, polisin bundan ne anlayacaFHnH düKünemedi." Durdu. "SayHsal
Kifrenin bir anlamH yok. Sauniére soruKturmaya kriptograflarHn katHlmasH için bunu yazdH,
böylece baKHna gelenlerden hemen haberim olacaktH."

Langdon ilgiyi kurmaya baKlamHKtH. Sophie Neveu'nun aklHnH kaçHrmHK olmasH bu noktada
yoruma açHktH ama en azHndan kendisine neden yardHm etmeye çalHKtHFHnH artHk anlHyordu. P.S.
Robert Langdon' bul. Müze müdürünün Langdon'H bulmasH için kendisine Kifreli bir dipnot
bHraktHFHna inandHFH belliydi. "Peki ama mesajH neden size bHraktHFHnH düKünüyorsunuz?"
Yavan bir sesle, "Vitruvius Adam ," dedi. "Da Vinci'nin çalHKmalarH arasHnda en sevdiFim
eskiz daima bu olmuKtur. Bu gece onu benim dikkatimi çekmek için kullandH."
"Bekle biraz. Yani müze müdürünün, senin en sevdiFin eseri bildi ini mi söylüyorsun?"
BaKHnH salladH. "Üzgünüm. BaKtan söylemeliydim. Jacques Sauniére ve ben..."
Sophie'nin sesi boFulmuKtu. Langdon, onun sesinde bir melankoli sezinledi, görünürün
altHnda yatan bir acH vardH. Sophie ile Jacques Sauniére'in özel bir iliKkisi bulunduFu belli
oluyordu. Fransa'da, yaKlanmaya baKlayan erkeklerin genç metresler tuttuFunu bilen Langdon,
önünde duran genç ve güzel kadHnH inceledi. Öyle bile olsa Sophie Neveu kiralHk bir kadHna
hiç benzemiyordu.
Sesi artHk fHsHltH haline dönüKen Sophie, "On yHl önce kopmuKtuk," dedi. "O zamandan beri
hemen hemen hiç görüKmedik. Bu gece Kripto telefonla öldürüldüFü haberini alHnca ve ben
vücudundaki Kekillerle yerdeki metni görünce, bana bir mesaj göndermeye çalHKtHFHnH fark
ettim."
"Vitruvius Adam yüzünden mi?"
"Evet. Ve P.S. harfleri yüzünden."
"Dipnot mu?"
BaKHnH hayHr anlamHnda salladH. "P.S. benim ismimin baKharfleri."
"Ama senin adHn Sophie Neveu."
Sophie baKHnH çevirdi. "Ben onunla yaKarken P.S. benim takma adHmdH" Yüzü kHzarmHKtH.
"Prenses Sophie anlamHna geliyor."
Langdon hiç tepki vermedi.
"Aptalca, biliyorum," dedi. "Ama bu on yHl önceydi. Ben küçük bir kHzken."
"Sen onu küçük bir k zken mi tanHyordun?"
Oldukça iyi," derken gözleri dolmuKtu. "Jacques Sauniére benim büyükbabamdH.”
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Komuta merkezine girerken, sigarasHndan son bir nefes alan Fache, "Langdon nerede?"
diye sordu.
"Hâlâ erkekler tuvaletinde efendim." TeFmen Collet bu sorunun geleceFini tahmin
ediyordu.
YüzbaKH, omzunun üstünden GPS noktasHna baktHFHnda, Collet çarklarHn dönmeye
baKladHFHnH duyar gibi olmuKtu. Fache gidip Langdon'H kontrol etme arzusunu bastHrmaya
çalHKHyordu. AslHnda gözaltHna alman kiKiye istediFi kadar süre ve mümkün olduFunca
özgürlük verilerek, kendini serbest zannetmesi saFlanHrdH. Langdon'Hn kendi iradesiyle
dönmesi gerekiyordu. Yine de aradan on dakika geçmiKti.
Çok uzun.
Fache, "Langdon'Hn bizi atlatma ihtimali var mH?" diye sordu.
Collet baKHnH iki yana salladH. "Erkekler tuvaletinde hâlâ kHpHrdanmalar görüyoruz, bu GPS
noktacHFHnH hâlâ taKHdHFH anlamHna geliyor. Belki de rahatsHzlanmHKtHr. NoktacHFH bulmuK
olsaydH, çHkartHp kaçmaya çalHKHrdH."
Fache saatine göz attH. "Güzel."
Fache'nin zihni hâlâ meKgul gibi görünüyordu. Collet gece boyunca yüzbaKHda alHKHlmadHk
bir gerginlik hissetmiKti. Genellikle olaylara tarafsHz bakan ve baskH altHnda sükûnetini
kaybetmeyen Fache bu gece sanki sel meselesi gibi davranHyor ve iKine duygularHnH
karHKtHrHyor gibiydi.
a) rmamak gerekir, diye düKündü Collet. Fache'nin bu tutuklamaya fazlas yla ihtiyac
var. Son günlerde Bakanlar Kurulu ile medya Fache'nin saldHrgan tarzHnH, önemli
büyükelçiliklerle zHtlaKmasHnH ve yeni teknolojik yaptHFH büyük yatHrHmlarH açHkça eleKtirir
olmuKtu. Bu gece bir AmerikalH’nHn teknoloji sayesinde, önemli bir suç yüzünden
tutuklanmasH, Fache'ye yönelik eleKtirileri uzun bir süre susturacak ve iyi bir ikramiyeyle
emekli oluncaya dek görevde kalmasHna yardHmcH olacaktH. Bu ikramiyeye ihtiyac oldu unu
Tanr da biliyor, diye düKündü Collet. Fache'nin teknoloji tutkusu hem mesleki, hem de Kahsi
alanda zarar vermiKti. Tüm birikimlerini teknoloji çHlgHnlHFH uFruna harcadHFH ve gömleFini
bile kaybettiFi söyleniyordu Ve Fache sadece en iyi kalite gömlekler giyen bir adamd .
Bu gece hâlâ bol vakti vardH. Talihsiz olmasHna karKHn, Sophie Neveu'nun sebep olduFu
kesinti sadece ufak bir pürüzdü. O artHk gitmiKti ve Fache'nin elinde hâlâ oynayacaFH kartlar
vardH. Langdon'a isminin yerde yazdHFHnH henüz söylememiKti. P.S. Robert Langdon' bul.
AmerikalHnHn bu küçük delil karKHsHnda göstereceFi tepki onu ele verecekti.
Ofisteki DCPJ ajanlarHndan biri onu, "YüzbaKH," diye çaFHrdH. "Bu telefona cevap
vermeniz iyi olacak sanHrHm." KaygHlH bir ifadeyle, elinde telefon ahizesini tutuyordu.
Fache, "Kim o?" diye sordu.
Ajan kaKlarHnH çattH. "Kriptoloji birimi müdürü."
"Ve?"
"Sophie Neveu hakkHnda efendim. Ters giden bir Keyler var."
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ZamanH gelmiKti.
Siyah Audi'den inerken Silas kendini güçlü hissediyordu. Üstünden kaçan cüppesi, gece
esintisiyle hHKHrdHyordu. Havada deFiKim rüzgârlarH esiyor. Önündeki iKin kuvvetten çok
incelik gerektirdiFini biliyordu, bu yüzden silahHnH arabada bHrakmHKtH. On üç mermi alan
Heckler Koch 40'H ona ÖFretmen vermiKti.
Tanr ’n n evinde ölüm silah na yer yoktur.
Bu saatte büyük kilisenin önündeki meydan bomboKtu. Saint-Sulpice' in bittiFi yerde
görülebilen tek canlH, gece gezinen turistlere satHlHk mallarHnH gösteren ergenlik çaFHndaki
fahiKelerdi. Kemale ermiK vücutlarH Silas'Hn beline tanHdHk bir ihtiras yayHyordu. çgüdüsel
olarak kasHlan uyluklarH, kancalH keçe kemerinin etine batmasHna neden oldu.
htirasH bir anda sönmüKtü. Silas on yHldHr kendini tüm cinsel zevklerden, hatta kendi
kendine yaptHklarHndan bile uzak tutuyordu. Tarîk emrediyordu, Opus Dei'nin izinden gitmek
için çok fazla fedakârlHkta bulunduFunu biliyordu ama karKHlHFHnda çok daha fazlasHnH almHKtH.
Müebbet bekârlHk yemini ve tüm Kahsi menfaatlerden feragat etmek büyük fedakârlHk
sayHlmazdH. çinden çHktHFH yoksulluk ve hapishanede katH cinsel vahKetler düKünüldüFünde,
müebbet bekârlHk tahammül edilebilir bedeldi.
TutuklanHp, gemi ile Andorra'daki hapishaneye gönderildiFinden beri ilk kez Fransa'ya
geri dönen Silas anavatanHnHn, kurtarHlmHK ruhun’nun vahKi anHlarH canlandHrarak, kendisini
sHnadHFHnH hissedebiliyordu. Yeniden do dun, diye hatHrlattH kendine. TanrH'ya bugün sunduFu
hizmet bir cinayet günahHnH gerektirmiKti ve Silas biliyordu ki bu, sonsuza kadar kalbinde
sessizce taKHmasH gereken bir fedakârlHktH.
-nanc n n ölçüsü, katlanabildi in ac lard r, demiKti ona ÖFretmen. Silas acHlara yabancH
deFildi ve kendini, ona verilen vazifelerin daha yüksek bir makamca emredildiFini söyleyen
ÖFretmen'e ispat edebilmek için sabHrsHzlHk duyuyordu.
Kilise giriKine doFru ilerleyen Silas, "Hago la obra de Dios,"* diye fHsHldadH.
Devasa kapHnHn gölgesinde duraksayHp, derin bir nefes aldH. Yapmak üzere olduFu iKi ve
kendisini içeride gerçekten neyin beklediFini o ana dek fark etmemiKti.
Kilit ta) . Bizi son hedefimize götürecek.
Hayalet beyazH yumruFunu kaldHrdH ve kapHya üç kez vurdu.
Dakikalar sonra, devasa ana kapHnHn sürgüleri hareket etmeye baKladH.

*

TanrH’nHn iKi.

16
Sophie binadan ayrHlmadHFHnH Fache'nin ne zaman anlayacaFHnH düKünüyordu. Langdon’Hn
tamamHyla altüst olduFunu görünce, kendi kendine onu erkekler tuvaletinde yakalamakla
doFru bir iK yapHp yapmadHFHnH sorguladH.
Ba)ka ne yapabilirdim?
Gözünün önüne, büyükbabasHnHn çHrHlçHplak, kollarHnH ve bacaklarHnH açmHK yerde yatan
cesedini getirdi. Bir zamanlar onun için büyükbabasH her Key demekti, ama bu gece Sophie,
onun için neredeyse hiç üzülmediFine KaKHrHyordu. liKkileri, yirmi iki yaKHndayken mart
ayHnda bir gece aniden sona ermiKti. On yHl önce. Sophie, ngiltere'de okuduFu üniversiteden
eve birkaç gün erken dönmüK ve yanlHKlHkla, büyükbabasHnH görmemesi gereken bir Keyi
yaparken görmüKtü. Bugüne dek inanmakta güçlük çektiFi bir sahneydi bu.
Kendi gözlerimle görmemi) olsayd m...
BüyükbabasHnHn açHklama giriKimlerine dayanamayacak kadar utanmHK ve KaKHrmHK olan
Sophie, yanHna biriktirdiFi parayH alarak, derhal ev arkadaKlarHyla kendine küçük bir daire
bulmuKtu. Gördükleri konusunda kimseyle konuKmamaya yemin etmiKti. BüyükbabasH
kartpostallar ve mektuplar göndererek Sophie'ye ümitsizce ulaKmaya çalHKmHK ve buluKup bir
açHklama yapabilmek için yalvarmHKtH. Nas l aç klayacakt ? Sophie, ona bir kez hariç hiç
cevap vermemiKti, kendisini aramasHnH veya onunla halk içinde görüKmesini yasaklamHKtH.
YapacaFH açHklamanHn, durumun kendisinden daha dehKet verici olmasHndan korkuyordu.
Ama Sauniére ondan hiç vazgeçmemiKti. imdi ise Sophie'de, on yHl boyunca biriken bir
çekmece dolusu mektup vardH. BüyükbabasH sözünde durarak onun isteFine asla karKH
gelmemiK ve bir kez olsun telefon etmemiKti.
Bu ak)amüstüne kadar.
"Sophie?" BüyükbabasHnHn telesekreterindeki sesi, KaKHrtHcH derecede telaKlH çHkHyordu.
"Bugüne kadar senin isteFini yerini getirdim... ve aramak bana acH veriyor, ama seninle
konuKmam lazHm. Korkunç bir Key oldu."
Paris'teki dairesinin mutfaFHnda duran Sophie, bunca yHl sonra onun sesini yeniden
duyunca bir ürperti hissetmiKti. YumuKak sesi, tatlH çocukluk anHlarHnH aklHna getiriyordu.
"Sophie, lütfen dinle." Küçük bir kHzken hep yaptHFH gibi, onunla yine ngilizce
konuKuyordu. Okulda Frans zca çal ). Evde -ngilizce çal ). "Sonsuza kadar bana kHzgHn
kalamazsHn. YHllardHr sana gönderdiFim mektuptan okumadHn mH? Hâlâ anlamHyor musun?"
DurmuKtu. "Her Keyi bir anda konuKmamalHyHz. Lütfen büyükbabanHn bu isteFini yerine getir.
Beni Louvre'dan ara. Hemen. SanHrHm her ikimiz de büyük tehlikedeyiz."
Sophie telesekreterine bakakalmHKtH. Tehlike mi? Neden bahsediyordu?
"Prenses..." BüyükbabasHnHn sesi, anlayamadHFH bir Kekilde titredi. "Senden bazH Keyleri
sakladHFHmH biliyorum ve bu bana, senin sevgine mal oldu. Ama bu senin iyiliFin içindi. ArtHk
gerçeFi öFrenmelisin. Lütfen, sana ailen hakkHndaki gerçeFi anlatmalHyHm."
Sophie kendi kalbinin atHKHnH duyabiliyordu. Ailem mi? Sophie'nin ebeveynleri o henüz
dört yaKHndayken ölmüKlerdi. ArabalarH köprüden nehre uçmuKtu. Büyükannesiyle, erkek
kardeKi de arabadaydHlar ve Sophie'nin tüm ailesi bir anda yok olup gitmiKti. Bunu
kanHtlayacak bir kutu dolusu gazete makalesi vardH.
BüyükbabasHnHn sözleri, içini beklenmedik bir özlem duygusuyla doldurmuKtu. Ailem! O
kHsacHk an içinde Sophie, küçücük bir kHzken kendisini uykularHndan uyandHran rüyadan
sahneler görmüKtü: Ailem hayatta! Eve dönüyorlar! Ama, rüyasHnda olduFu gibi, sahneler
bulanHklaKarak kaybolmuKlardH.
Ailen öldü Sophie. Eve dönmüyorlar.
BüyükbabasHnHn banttaki sesi, "Sophie..." dedi. "YHllardHr sana anlatmak için bekliyordum.
DoFru zamanH bekledim ama artHk vakit doldu. Beni Louvre'dan ara. Bu mesajH alHr almaz.

Bütün gece burada bekleyeceFim. KorkarHm her ikimiz de tehlikedeyiz. Bilmen gereken o
kadar çok Key var ki."
Mesaj sona ermiKti.
Sophie sessizlik içinde titreyerek dururken, sanki dakikalar geçmiK. BüyükbabasHnHn
bHraktHFH mesajH düKününce, sadece bir açHklama mantHklH geliyordu ve gerçek niyeti
anlaKHlHyordu.
Bu bir yemdi.
Belli ki, büyükbabasH onu ümitsizce görmek istiyordu. Her yolu deniyordu. Adama
duyduFu tiksinti artmHKtH. Sophie, onun ölümcül hastalHFa yakalanHp, torununun kendisini son
kez ziyaret etmesini saFlamak için aklHna gelen her türlü hileye baKvurduFunu düKündü. Yine
de akHllHca bir seçim yapmHKtH.
Ailem.
imdi, Louvre'un erkekler tuvaletinde ayakta dururken, akKamüstü aldHFH telefon
mesajHndaki seslerin yankHlarHnH duyabiliyordu. Sophie her ikimiz de tehlikede olabiliriz. Beni
ara.
Onu aramamHKtH. Hatta buna niyet bile etmemiKti. Ama Kimdi, KüpheciliFinin ona hata
yaptHrdHFHnH anlHyordu. BüyükbabasH, kendi müzesinde öldürülmüKtü. Ve yere bir Kifre
yazmHKtH.
Sophie için bir Kifre yazHlmHKtH. Bundan emindi.
AnlamHnH anlamamHK olsa da, Sophie mesajHn Kifreli tarzHndan, kelimelerde kendisinden
bahsedildiFinden emindi. Sophie'nin kriptoloji tutkusu ve yeteneFi, Jacques Sauniére ile
birlikte büyümenin getirdiFi bir sonuçtu, Sauniére de Kifrelere, kelime oyunlarHna ve
bulmacalara meraklH biriydi. Gazetedeki kriptogramlar ve bulmacalar çözerek kaç pazar
geçirdik?
Sophie on iki yaKHndayken Le Monde'un bulmacasHnH yardHm almadan çözebiliyordu.
BüyükbabasH, ona ngilizce bulmacalar, matematik bilmeceler ve Kifreli bulmacalar getirmeye
baKlamHKtH. Sophie hepsini bir solukta çözüyordu. Sonunda bu tutkusunu, adli polis için Kifre
çözmek olarak mesleFe dönüKtürmüKtü.
Bu gece Sophie'nin kriptograf yanH, büyükbabasHnHn iki yabancHyH bir araya getirmek için
kullandHFH basit Kifreye saygH göstermeye zorluyordu. Sophie Neveu ve Robert Langdon.
AsHl soru Kuydu, niye?
Ne yazHk ki Sophie, Langdon'Hn gözlerindeki KaKkHn ifadeden, büyükbabasHnHn ikisini bir
araya getirme nedeni hakkHnda AmerikalHnHn da kendisinden fazla bir Key bilmediFini
seziyordu.
Yeniden bastHrdH. "Siz ve büyükbabam bu gece buluKmayH planlamHKHz. Ne hakkHndaydH?"
Langdon allak bullak olmuK gibiydi. "BuluKmayH sekreteri ayarladH ve herhangi bir neden
belirtmedi ve ben de sormadHm. FransHz katedrallerindeki pagan ikonografileri hakkHnda
seminer vereceFimi duyduFunu düKündüm. O, bu konuyla ilgileniyordu ve konuKmadan sonra
içki içmek için buluKmanHn eFlenceli olacaFHnH düKünmüKtüm."
Sophie bunu yutmamHKtH. BaFlantH uydurmaydH. BüyükbabasH, pagan ikonografisi
hakkHnda, dünyadaki herkesten daha fazlasHnH biliyordu. Bunun dHKHnda, neredeyse münzevi
bir hayat yaKayan büyükbabasH, önemli bir mesele olmadHkça önüne gelen AmerikalH
profesörle muhabbet edecek türden bir adam deFildi.
Sophie derin bir nefes alHp, biraz daha kurcaladH. "Bu akKamüstü büyükbabam beni
arayarak, onun ve benim büyük tehlikede olduFumuzu söyledi. Bu, sizin için bir Key ifade
ediyor mu?"
Langdon'Hn mavi gözleri kaygHyla dolmuKtu. "HayHr, ama olanlarH göz önüne alHrsak..."
Sophie baKHnH salladH. Bu akKamki olaylar düKünüldüFünde, korkmamasH aptallHk olurdu.
Bitap düKmüK bir halde tuvaletin diFer ucundaki küçük dökme camHn yanHna yürüdü ve camHn

içine gömülmüK alarm kablolarHnHn ardHndan sessizce dHKarHyH seyretti. Oldukça
yüksekteydiler, en azHndan on iki metre.
çini çekerek gözlerini kaldHrdH ve Paris'in büyüleyici manzarasHnH seyretti. Sol tarafHndaki
Seine Nehri'nin karKHsHnda, Eyfel Kulesi duruyordu. Tam önünde Arc de Triomphe.* Ve saF
tarafHnda, Montmarte yamaçlarHnHn tepesinde, beyaz cilalH taKH KaKaalH mabetler gibi parlayan
SacréCoeur'un zarif arabesk kubbesi görülüyordu.
Denon KanadH'nHn en batHsHndaki bu noktada, Louvre'un dHK duvarHyla arasHnda yalnHzca
ayHrHcH bir kaldHrHm bulunan Carrousel MeydanH’nHn kuzey-güney geçidi, binayla neredeyse
aynH hizadaydH. ehrin geceleri çalHKan nakliye kamyonlarH, aKaFHda trafik HKHFHnHn deFiKmesini
beklerken durmuK farlarHyla sanki Sophie'ye göz kHrpHyorlardH.
YanHna gelen Langdon, "Ne söyleyeceFimi bilmiyorum," dedi. "BüyükbabanHzHn bize bir
Keyler anlatmaya çalHKtHFH ortada. Ancak bu kadar yardHmcH olabildiFim için üzgünüm."
Langdon’Hn derin sesinde samimi bir üzüntü hisseden Sophie, pencereye arkasHnH döndü.
çinde bulunduFu bunca derde raFmen, ona yardHmcH olmak istiyormuK gibi görünüyordu.
-çindeki ö retmen, diye düKündü Sophie, DCPJ'nin Küpheliler konusunda ne kadar heyecanlH
olduFunu anladH. Bu adam anlayHKsHzlHFa ödün vermeyen bir akademisyendi.
Bu da ortak noktam z, diye düKündü Sophie.
Bir Kifre çözücü olarak Sophie hayatHnH anlamsHz verilerden anlam çHkartmakla
kazanHyordu. Bu gece yapabildiFi en iyi tahmin, Robert Langdon'Hn farkHnda olsun ya da
olmasHn, ihtiyaç duyduFu bilgiye sahip olduFuydu. Prenses Sophie, Robert Langdon’ bul.
BüyükbabasHnHn mesajH daha açHk olabilir miydi?' Sophie'nin Langdon'la daha fazla zamana
ihtiyacH vardH. DüKünmek için zamana. Gizemi birlikte çözmek için zamana. Ne yazHk ki vakit
tükeniyordu.
BaKHnH kaldHrHp Langdon'a bakan Sophie, aklHna gelen tek oyuna baKvurdu. "Bezu Fache
sizi her an nezarete götürebilir. Sizi bu müzeden çHkartabilirim. Ama Kimdi harekete
geçmeliyiz."
Langdon’Hn gözleri büyümüKtü. "Kaçmam m istiyorsunuz?"
"YapabileceFiniz en akHllHca iK bu olur. EFer Fache'nin Kimdi sizi nezarete götürmesine
izin verirseniz, DCPJ ile ABD BüyükelçiliFi davanHza hangi mahkemenin bakacaFH
konusunda kavgalarHnH bitirene kadar FransHz hapishanesinde kalHrsHnHz. Ama eFer buradan
çHkHp büyükelçiliFe giderseniz, o zaman hükümetiniz, siz ve ben bu cinayetle ilginiz
olmadHFHnH kanHtlayana kadar sizi korur."
Langdon hiç de ikna olmuKa benzemiyordu. "Unut gitsin! Tüm çHkHKlarda Fache'nin silahlH
adamlarH var! Vurulmadan kurtulsak bile, kaçmak beni suçlu göstermekten baKka bir iKe
yaramaz. Fache'ye yerdeki mesajHn size yazHldHFHnH ve benim ismimin bir suçlama olmadHFHnH
anlatmak zorundasHnHz."
Alelacele konuKan Sophie, "Bunu yapaca m," dedi. "Ama siz ABD BüyükelçiliFi'ne
güven içinde girdikten sonra. Buradan sadece bir kaç kilometre uzaklHkta ve arabam müzenin
hemen önünde duruyor. Burada Fache'yle baKa çHkmaya çalHKmak kumar olur. AnlamHyor
musunuz? Bu gece sizin suçlu olduFunuzu kanHtlamayH Fache kendine görev edindi.
TutuklanmanHzH geciktirmesinin tek sebebi iddiasHnH kuvvetlendirecek yanlHK bir hareket
yapmanHzH ummasH."
"Kesinlikle. Kaçmak gibi."
Sophie'nin süveterindeki cep telefonu birden çalmaya baKlamHKtH. Muhtemelen Fache idi.
Elini cebine sokarak telefonu kapattH.
HHzlH konuKarak, "Bay Langdon," dedi. "Size son bir soru sormam gerekiyor." Ve tüm
gelece in buna ba l olabilir. "Yerde yazanlar elbette sizin suçlu olduFunuzu göstermiyor,

*

Zafer AnHtH.

ama Fache takHmHna aradHFH adamHn siz olduFunu söyledi. Suçlu olduFunuza ikna olmasHnHn
baKka bir sebebi aklHnHza geliyor mu?"
Langdon birkaç saniye süresince sessiz kaldH. "HayHr hiç gelmiyor."
Sophie içini çekti. Demek ki Fache yalan söylüyor. Sophie nedenini tahmin edemiyordu
ama Ku noktada asHl konu bu deFildi. AsHl konu, Bezu Fache'nin bu gece her ne pahasHna
olursa olsun Robert Langdon'H parmaklHklarHn arkasHna tHkmak istemesiydi. Sophie'nin
Langdon'a kendisi için ihtiyacH vardH ve bu ikilem onu tek bir sonuca götürüyordu.
Langdon' ABD Büyükelçili i'ne götürmeliyim.
Pencereye dönen Sophie, dökme cama yerleKtirilmiK alarm kablolarHna ve baK döndürücü
on iki metre yükseklikten aKaFHdaki kaldHrHma baktH Bu yükseklikten atlarsa Langdon'Hn
kemikleri kHrHlacaktH. En iyi ihtimalle.
Yine de Sophie kararHnH vermiKti.
Robert Langdon, istese de, istemese de Louvre'dan kaçacaktH.
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"Cevap vermiyor da ne demek?" Fache duyduklarHna inanmHyormuK görünüyordu. "Cep
telefonunu arHyorsun, öyle deFil mi? YanHnda olduFunu biliyorum."
Collet dakikalardHr Sophie'ye ulaKmaya çalHKHyordu. "Belki de pili bitmiKtir. Ya da zil sesi
kapalHdHr."
Fache telefonda Kriptoloji müdürüyle konuKtuFundan beri endiKeli görünüyordu.
KapattHktan sonra Collet'nin yanHna gitmiK ve Ajan Neveu'yu telefonla aramasHnH emretmiKti.
Collet bunu baKaramamHKtH, Fache ise kafesin içindeki bir aslan gibi dört dönüyordu.
Collet, "Kripto neden aramHK?" demeyi göze aldH.
Fache, ona döndü. "Draco devi ve sahte alimlerle ilgili hiçbir Key bulamadHklarHnH
söylemek için."
"Bu kadar mi?".
"HayHr, ayrHca sayHlarHn Fibonacci Dizimi'ni oluKturduFunu ve hiçbir anlam ifade
etmediFini söylemek için aramHKlar."
Collet'nin aklH karHKmHKtH. "Ama bunu söylemesi için zaten Ajan Neveu'yu
göndermiKlerdi."
Fache baKHnH iki yana salladH. "Neveu'yu onlar göndermedi."
"Ne?"
"Müdürün anlattHklarHna göre, emrim üzerine tüm takHmHna ona gönderdiFim resimleri
araKtHrmalarHnH söylemiK. Ajan Neveu geldiFinde, Sauniére'in fotoFraflarHyla Kifreye Köyle bir
bakmHK ve tek kelime etmeden ofisten ayrHlmHK. Müdür, onun davranHKHnH sorgulamadHFHnH
çünkü fotoFraflardan dolayH üzüntü duyduFunu anladHFHnH söyledi."
"Üzüntü mü? Daha önce hiç ölen birinin cesedini görmemiK mi?
Fache kHsa bir an için sessiz kaldH. "Benim bundan haberim yoktu, görünüKe göre
çalHKanlardan biri söyleyinceye kadar müdürün de haberi olmamHK, ama Jacques Sauniére'in
Sophie Neveu'nun büyükbabasH olduFu anlaKHlHyor.”
Collet söyleyecek kelime bulamHyordu.
"Müdür, Neveu'nun ona Kimdiye dek Sauniére'den hiç bahsetmediFini ünlü bir
büyükbabaya sahip olmaktan dolayH kendisine ayrHcalHklH davranHlmasHnH istemediFinden
böyle davrandHFHnH tahmin ettiFini söyledi."
Foto raflar görünce üzüldü üne )a) rmamak gerekir. Collet, genç kadHnHn kendi
ailesinden birinin yazdHFH Kifreyi deKifre etmesi için çaFrHlmasHnHn ne kadar acH bir tesadüf
olduFunu tahmin edebiliyordu. Yine de davranHKlarHnHn mantHklH bir açHklamasH yoktu. "Ama
sayHlarHn Fibonacci Dizimi'ni oluKturduFunu fark ettiFi ortada, çünkü buraya gelip bize
söyledi. Neden bulduFunu kimseye söylemeden ofisten ayrHldHFHnH anlamHyorum."
Collet'nin aklHna, sHkHntHlH geliKmeleri açHklayacak tek bir senaryo geliyordu. Sauniére
soruKturmaya kriptograflarHn dahil edilmesi umuduyla yere sayHsal bir Kifre yazmHK ve böylece
kendi torununun da dahil edilmesini saFlamHKtH. Peki mesajHn geri kalan kHsmHnda bir Kekilde
kendi torunuyla mH haberleKiyordu? Öyleyse, mesaj ona ne söylüyordu? Ve Langdon
bulmacanHn neresine uyuyordu?
Collet düKüncelerini devam ettiremeden, müzenin sessizliFi alarm sesiyle bozuldu. Zil,
Büyük Galeri'nin içinden geliyormuK gibi çalHyordu.
Ajanlardan biri, "Alarme! diye baFHrdH, bir yandan Louvre'un güvenlik merkezindeki
yemine bakHyordu. "Grande Galene! Toilettes Messieurs!”* Fache, Collet'ye döndü. "Langdon
nerede?"

*

Büyük Galeri! Tuvaletler mösyö!

"Hâlâ erkekler tuvaletinde!" Collet dizüstü bilgisayarHnda yanHp sönen kHrmHzH noktayH
gösterdi. "CamH kHrmHK olmalH!" Collet, Langdon'Hn uzaFa kaçamayacaFHnH biliyordu. Paris
yangHn yönetmeliFi, halka ait binalarda dört buçuk metreden yüksek pencerelerin kHrHlabilir
camdan yapHlHKHnH gerektirse de, Louvre'un ikinci katHndaki bir pencereden kanca ve merdiven
olmadan çHkmak intihar olurdu. Bundan baKka, Denon KanadH'nHn batH ucunda, üstüne
atlayacak aFaçlar ya da çimen yoktu. Tuvalet penceresinin tam altHnda, dHK duvarlarHn birkaç
metre ilerisinde iki Keritli Carrousel MeydanH yer alHyordu. Ekrana bakan Collet, "Aman
TanrHm; diye baFHrdH. "Langdon pencere kenarHna doFru hareket ediyor!"
Ama Fache çoktan harekete geçmiKti bile. Omuz kHlHfHndan Manurhin MR-93'ünü çeken
yüzbaKH, ofisten dHKarH fHrladH.
YanHp sönen nokta pencere kenarHna gelip, beklenmedik bir harekette bulunurken Collet
ekranH KaKkHnlHkla izliyordu. Nokta, bina cephesinin dHKHna çHkmHKtH.
Neler oluyor, diye düKündü. Langdon kenarda m duruyor yoksa...
"Tanr m!" Nokta, duvarHn daha da ötesine giderken Collet ayaFa fHrladH. Sinyal bir süre
için titreKtikten sonra yanHp sönen nokta binanHn dHK cephesinin yaklaKHk bir metre ilerisinde
aniden durdu.
BilgisayarHnH tarayan Collet, ekrana Paris'in sokak haritasHnH çaFHrarak GPS'i yeniden
ayarladH. Görüntüyü büyüttüFünde sinyalin tam yerini görebiliyordu.
ArtHk hareket etmiyordu.
Carrousel MeydanH'nHn tam ortasHnda kHpHrdamadan duruyordu.
Langdon atlamHKtH.
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Collet'nin telsizinden yayHlan ses, alarm sesini bastHrHrken Fache, Büyük Galeri'de
koKturuyordu.
Collet, "AKaFH atladH!" diye baFHrHyordu. "Sinyal Carrousel MeydanH'nHn üzerinde
görünüyor. Tuvalet penceresinin dHKHnda! Ve Kimdi hiç hareket etmiyor! TanrHm, sanHrHm
Langdon az önce intihar etti!"
Fache söylediklerini duymuKtu ama mantHklH gelmiyordu. KoKmaya devam etti. Koridor
sonsuza kadar devam ediyormuK gibi uzanHyordu. Sauniére'in cesedinin yanHndan geçerken,
bakHKlarHnH Oenon KanadH'nHn sonundaki bölmelere çevirmiKti. Alarm sesi artHk daha da
yüksek çHkHyordu.
"Bekleyin!" Telsizden bir kez daha Collet'nin sesi yükselmiKti. "Hareket ediyor! TanrHm,
yaKHyor! Langdon hareket ediyor."
Fache attHFH her adHmda koridorun uzunluFuna lanet ederek koKmaya devam etti.
"Langdon daha da hHzlH hareket ediyor!" Collet hâlâ baFHrHyordu. "Carrousel'den aKaFH
koKuyor. Bekleyin... hHzlanHyor. Çok hHzlH hareket ediyor!"
Bölmelere varan Fache aralarHndan geçti ve tuvalet kapHsHna doFru koKtu.
ArtHk telsizden gelen ses, alarm yüzünden güçlükle iKitiliyordu. "Arabaya binmiK olmalH!
SanHrHm arabada! Ben..."
Fache doFrulttuFu silahHyla erkekler tuvaletinden içeri daldHFH anda Collet'in kelimeleri
alarm sesi tarafHndan yutuldu. Kulak tHrmalayHcH ses sebebiyle yüzünü buruKturarak içeriyi
taradH.
Tuvaletler boKtu. Lavabo kHsmHnda kimse yoktu. Fache'nin gözleri hemen odanHn arka
tarafHndaki kHrHk cama çevrildi. AçHklHFHn yanHna koKtu ve kenardan aKaFH baktH. Langdon
görünürlerde yoktu. Fache'nin aklH hiç kimsenin böyle bir çHlgHnlHFH deneyeceFini almHyordu.
Bu kadar yüksekten düKtüyse, kesinlikle çok kötü yaralanmHK olmalHydH.
Sonunda alarm sustu ve Collet'nin sesi telsizden yeniden baKladH.
"...güneye gidiyor... daha hHzlH... Carrousel Köprüsü'nden Seine'i geçiyor!"
Fache sola döndü. Carrousel Köprüsü'nden geçen tek taKHt, Louvre'dan güneye doFru
ilerleyen römorklu devasa bir yük kamyonuydu. Kamyonun açHk kasasHna muKamba bir
branda gerilmiKti, uzaktan bakHldHFHnda kocaman bir hamaFa benziyordu. Fache ürpertici bir
endiKe duydu, Bu kamyon, sadece dakikalar önce tam tuvalet penceresinin altHndaki kHrmHzH
HKHkta durmuKtu.
Fache, delice bir risk, dedi kendi kendine. Kamyonun o brandanHn altHnda ne taKHdHFHnH
Langdon'Hn bilmesine imkân yoktu. Ya kamyon çelik taKHyor olsaydH? Ya da beton? Hatta ya
çöp taKHyor olsaydH? On iki metrelik bir atlayHK. Bu çHlgHnlHktH.
Collet, "Nokta dönüyor!" diye baFHrdH. "Saint-Péres Köprüsü'nden saFa dönüyor!"
Köprüden geçen kamyon yavaKlamHKtH ve Saint-Péres Köprüsü'nde saFa dönüyordu,
Demek öyle, diye düKündü Fache. Hayret içinde kamyonun köKeyi dönerek kayboluKunu
seyretti. Collet dHKarHdaki ajanlara sürekli, Louvre'un dHKHna çHkmalarHnH ve takip için
araçlarHna binmelerini söylüyor, bu arada telsizle kamyonun deFiKen mevkiini dakikasH
dakikasHna bildiriyordu.
Fache art k sonuna geldiklerini biliyordu. AdamlarH dakikalar sonra kamyonu
çevreleyeceklerdi. Langdon hiçbir yere kaçamayacaktH.
TabancasHnH yerine koyan Fache tuvaletten çHkHp, telsizle Collet’i aradH. "ArabamH getirin.
Tutuklama sHrasHnda orada olmak istiyorum."
Fache Büyük Galeri'de koKuKtururken, Langdon'Hn düKüKten sonra hayatta kalHp
kalmadHFHnH düKünüyordu.
AslHnda fark etmezdi.

Langdon kaçt . San k suçludur.
Tuvaletten yalnHzca bir buçuk metre uzakta Langdon ile Sophie, sHrtlarHnH tuvaletleri
gizleyen büyük bölmelerden birine yaslamHK bir halde, Büyük Galeri'nin karanlHFHnda
duruyorlardH. Fache elinde tabancasHyla yanlarHndan hHzla geçip banyoya girerken, kendilerini
güçlükle saklayabilmiKlerdi.
Son altmHK saniyenin nasHl geçtiFini bilmiyorlardH.
Sophie dökme cam pencereyi ve içinden geçen alarm kablolarHnH incelerken, Langdon
iKlemediFi bir suçtan ötürü kaçmayH reddederek erkekler tuvaletinde duruyordu. ArdHndan
Sophie, düKüKü ölçüyormuK gibi dikkatle aKaFHdaki sokaFa bakmHKtH.
Sophie, "Ufak bir gayretle buradan çHkabilirsiniz," dedi.
Gayret mi? Huzursuzlanarak, tuvalet penceresinden dHKarH baktH.
Sokakta, çift römorklu devasa bir kamyon, pencerenin altHndaki kHrmHzH HKHFa doFru
ilerliyordu. Kamyonun kocaman kasasHnHn üstüne, yükü kaplayan mavi bir muKamba
gerilmiKti. Langdon, Sophie'nin aklHndan, düKündüklerinin geçmemesini diliyordu.
"Sophie ben buradan kesinlikle atlamam..."
Takip noktacHFHnH çHkartHn."
aKkHnlHk içindeki Langdon elini cebine götürüp, küçük metal yuvarlaFH aradH. Sophie, onu
elinden alHp, hemen lavabonun yanHna gitti. Eline kalHn bir sabun kalHbH alHp, parmaFHyla iyice
içine gömdü. Disk, yumuKak yüzeyin içine gömülünce, deliFi kapattH ve böylece aleti sabunun
içine iyice yerleKtirmiK oldu.
Sabun kalHbHnH Langdon'a veren Sophie, lavabolarHn altHndan aFHr ve silindir Keklinde bir
çöp kovasH aldH. Langdon itiraz edemeden, çöp kovasHnH elinde koç baKH gibi tutarak pencereye
koKtu. Çöp tenekesinin altHnH pencerenin tam ortasHna vurarak, camH parçalamHKtH.
Üstlerindeki alarm kulak tHrmalayHcH bir ses seviyesinde çalmaya baKlamHKtH.
“Bana sabunu verin!" Sophie alarm yüzünden güçlükle duyulan sesiyle baFHrHyordu.
Langdon sabunu onun eline tutuKturdu.
Sabunu avuçlayan Sophie, kHrHk pencereden aKaFHda bekleyen kamyona baktH. Hedef
oldukça büyüktü -sabit duran kocaman bir tente ve binayla arasHnda en fazla üç metre vardH.
Sophie trafik HKHklarH deFiKmek üzereyken derin bir nefes aldH ve sabun kalHbHnH geceye fHrlattH.
Kamyona doFru dikine düKen sabun kalHbH, brandanHn kenarHna indi ve trafik HKHFH yeKile
dönerken yük kasasHnHn içine doFru kaydH.
Langdon'H kapHya doFru sürükleyen Sophie, "Tebrikler," dedi. "Az önce Louvre'dan
kaçtHnHz."
Erkekler tuvaletinden kaçHp, Fache tam yanlarHndan geçerken gölgelere saklandHlar.
YangHn alarmH sustuFunda, Langdon, Louvre'dan ayrHlan DCPJ sirenlerini duyabiliyordu.
Polis ç k ) . Fache de koKarak gitmiK ve Büyük Galeri boKalmHKtH.
Sophie, "Büyük Galeri'nin yaklaKHk beK metre gerisinde bir yangHn merdiveni var," dedi.
"ArtHk muhafHzlar gittiFine göre, buradan çHkabiliriz."
Langdon gece boyunca baKka bir Key söylememeye karar vermiKti, Sophie Neveu'nun
ondan çok daha akHllH olduFu ortadaydH.
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Saint-Sulpice Kilisesi'nin Paris'teki en tuhaf tarihe sahip olduFu söylenirdi. MHsHr tanrHçasH
sis onuruna yapHlan eski bir tapHnaFHn üstüne inKa edilen kilise, mimari açHdan Notre Dame'a
santimi santimine benziyordu. Bu tapHnak, Marquis de Sade ile Baudelaire'in vaftizine ve
Victor Hugo'nun evlilik törenine ev sahipliFi yapmHKtH. Kiliseye baFlH olan ilahiyat
fakültesinde karKH gelenekçi tarihe dair çok sayHda belge bulunuyordu ve sayHsHz gizli
cemiyetin toplantH yeri olmuKtu.
Bu gece Saint-Sulpice'in o büyük ana nefH mezar kadar sessizdi, yaKama dair tek belirti
akKamHn erken saatlerinde yapHlan ayinden kalma tütsü kokularHydH. Silas kendisini mabede
alan Rahibe Sandrine'in tavHrlarHnda bir huzursuzluk sezinlemiKti. AslHnda buna KaKHrmHyordu.
Silas, insanlarHn görüntüsünden rahatsHz olmalarHna alHKkHndH.
Rahibe, "AmerikalHsHnHz," dedi.
Silas, "Aslen FransHzHm," diye yanHtladH. " spanya'da göreve çaFrHldHm ve Kimdi BirleKik
Devletler'de okuyorum."
Rahibe Sandrine baKHnH salladH. YumuKak gözlere sahip ufak bir kadHndH. "Ve SaintSulpice'i hiç görmediniz mi?"
'Bunun baKlH baKHna bir günah olduFunu düKünüyorum."
"Gündüzleri daha güzeldir."
Suna eminim. Bununla birlikte, bu gece bana bu fHrsatH sunduFunuz için size
müteKekkirim."
“Bunu baKrahip rica etti. AnlaKHlan güçlü dostlarHnHz var."
Hiçbir )ey bilmiyorsun, diye düKündü Silas.
Ana koridorda Rahibe Sandrine'in peKinden giderken, Silas mabedin sadeliFine KaKHrmHKtH.
Renkli fresklere, yaldHzlH sunaklara ve ahKabHn sHcaklHFHna sahip Notre Dame'Hn aksine, SaintSuipice'in spanya'daki süssüz katedralleri anHmsatan bir sadeliFi ve boKluFu vardH. Dekore
edilmemiK olmasH, içerisini daha da büyük gösteriyordu. Silas tavanda yükselen tonozlara
baktHFHnda, devasa bir gemi teknesinin altHnda durduFunu hayal etti.
Uygun bir görüntü, diye düKündü. KardeKlik gemisi sonsuzluFa dek alabora olmak
üzereydi. Ke baKlamak için sabHrsHzlanan Silas, Rahibe Sandrine'in yanHndan ayrHlmasHnH
diliyordu. Silas’Hn kolaylHkla etkisiz hale getirebileceFi ufak bir kadHndH ama gerekli
olmadHkça güç kullanmamak için yemin etmiKti. O, takva sahibi bir kad n ve karde)li in, kilit
ta) m saklamak için kilisesini seçmesi onun suçu de il. Ba)kalar n n günah yüzünden o
cezaland r lmamal .
"Benim yüzümden uykusuz kalmanHz beni çok mahcup etti rahibe."
"Hiç önemli deFil. Paris'teki vaktiniz kHsHtlH. Saint-Sulpice'i kaçHrmamalHydHnHz. Kilisenin
daha çok mimarisiyle mi yoksa tarihiyle mi ilgileniyorsunuz?"
"DoFrusu rahibe, ben ruhani yanHyla ilgileniyorum."
Rahibe hoK bir kahkaha attH. "Söylemeye gerek bile yok. Turunuza nereden baKlamam
gerektiFini düKünüyordum."
Silas gözlerinin sunak üzerine odaklandHFHnH hissetti. 'Tura gerek yok. FazlasHyla nezaket
gösterdiniz. EtrafH kendim gezebilirim."
"Sorun deFil," dedi. "Zaten uyandHm artHk."
Silas yürümeyi durdurdu. ArtHk en ön sHraya gelmiKlerdi ve sunak sadece dört buçuk metre
ötede duruyordu. Dev gibi vücudunu ufak kadHna çevirdi, kHrmHzH gözlerine bakarken kadHnHn
geri çekildiFini hissedebiliyordu. "EFer kabalHk olmazsa rahibe, TanrH’nHn evinde yürüyüp tur
atmaya alHKkHn deFilim. Etrafa bakmadan önce biraz yalnHz kalHp dua etmemin sakHncasH var
mH?"
Rahibe Sandrine tereddüt etti. "Oh, elbette. Sizi kilisenin arka tarafHnda bekleyeceFim."

Silas aFHr elini yumuKak bir hareketle kadHnHn omzuna koydu ve aKaFH doFru baktH.
"Rahibe, sizi uyandHrdHFHm için zaten suçluluk duyuyorum. Sizi uykunuzdan daha fazla
alHkoymak istemem. Lütfen yataFHnHza dönün. Ben sunaFHn keyfini çHkartHr, sonra da kiliseden
çHkarHm."
Rahibe rahatsHz olmuK gibiydi. "Sizinle ilgilenilmediFini düKünmeyeceFinize emin
misiniz?"
"HayHr kesinlikle. Dua yalnHz yapHlacak bir iKtir."
"NasHl isterseniz."
Silas elini kadHnHn omzundan çekti. " yi uykular rahibe. TanrH’nHn huzuru sizinle olsun."
"Ve sizinle." Rahibe Sandrine merdivenlere yöneldi. "Lütfen dHKarH çHkarken, kapHnHn
arkanHzdan iyice kapandHFHndan emin olun."
"Dikkat edeceFim." Silas, onun merdivenlerden çHkarak gözden kayboluKunu seyretti.
Sonra arkasHnH dönüp, ön sHrada diz çökerken, keçe kemerin bacaFHna battHFHnH hissetti.
Ulu Tanr m, bugün yapaca m i)i senin r zan için yap yorum...
SunaFHn üstündeki koro balkonunun karanlHFHnda çömelen Rahibe Sandrine, sessizce
tHrabzandan aKaFH bakHp, tek baKHna diz çöken cüppeli keKiKi seyrediyordu. Ruhunda hissettiFi
ani korku, hareketsiz kalmasHnH güçleKtiriyordu. KHsa bir an için, bu gizemli ziyaretçinin, onu
hakkHnda uyardHklarH düKman olabileceFinden Küphelendi. Bu gece, yHllardHr taKHdHFH emri
yerine getirmek zorunda kalabilirdi. KaranlHkta saklanHp, onun her hareketini izlemeye karar
verdi.
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Gölgelerin arasHndan fHrlayan Langdon ile Sophie, Büyük Galeri’nin boK koridorunda
yangHn merdiveni çHkHKHnHn bulunduFu yere doFru usulca ilerlediler.
Langdon ilerlerken, kendisini karanlHkta yapboz bulmacasH çözmeye çalHKHyormuK gibi
hissetti. Bu bilmecenin son boyutu fazlasHyla can sHkHcHydH: Adli polis )efî beni cinayet
sebebiyle içeri t kmaya çal ) yor.
"Sence," diye fHsHldadH. "Yerdeki mesajH Fache yazmHK olabilir mi?"
Sophie, ona bakmak için dönmedi bile. " mkânsHz."
Langdon o kadar emin deFildi. "Suçlu görünmem için oldukça HsrarlH gibi. Belki de
ismimin yerde yazmasHnHn davasHnH güçlendireceFini düKünmüKtür."
"Fibonacci Dizimi? P.S.? Tüm o Da Vinci ve tanrHça sembolleri? Bu büyükbabamHn iKi
olmal ."
Langdon, onun haklH olduFunu biliyordu. zlerdeki semboller birbirlerine mükemmel
uyum saFlHyorlardH beK köKeli yHldHz, Vitruvius Adam , Da Vinci, tanrHça ve hatta Fibonacci
Dizimi. konograflar buna E)evreli Sembolik Set derlerdi. Hepsi de kördüFüm olmuK biçimde
birbirine baFlHydH.
Sophie, "Ve bu akKamüstü beni telefonla aramasH," diye ekledi. "Bana bir Key anlatmasH
gerektiFini söyledi. Louvre'daki mesajHn bana önemli bir Key anlatmak için harcadHFH son çaba
olduFuna eminim, anlamanHza yardHmcH olacaFHnHz bir Key olmalH."
Langdon kaKlarHnH çattH. On Draco devini al! On sahte alim! Hem Sophie'nin, hem de
kendi iyiliFi için mesajH anlayabilmeyi isterdi. BakHKlarHnH gizemli kelimelere çevirdiFi andan
itibaren her Key sarpa sarmHKtH. penceresinden yaptHFH sahte atlayHK, Fache'nin gözündeki
popülaritesini bir nebze olsun arttHrmayacaktH. Belki de FransHz polis Kefi, tutuklamak için bir
kalHp sabun peKine düKmenin esprili bir yanHnH görebilirdi.
Sophie, "ÇHkHK kapHsHna az kaldH," dedi.
"Sence büyükbabanHn mesajHndaki say lar, diFer satHrlarH anlamakta anahtar olabilir mi?"
Langdon bir zamanlar, Kifrenin bazH satHrlarHnHn diFer satHrlarH deKifre edecek ipuçlarH veren,
Bacon* el yazmalarH üzerinde çalHKmHKtH.
"Gece boyunca sayHlarH düKündüm. ToplamlarH, bölümleri, çarpHmlarH. Hiçbir Key
çHkartamadHm. Matematiksel olarak rasgele yerleKtirilmiKler. Kriptografik anlamsHzlHk."
"Ama yine de tüm sayHlar Fibonacci Dizimi'ne ait. Bu tesadüf olamaz."
"DeFil. Fibonacci sayHlarHnH kullanmak, büyükbabamHn bana sesleniKinin bir baKka
yoluydu; mesajH ngilizce yazmak, en sevdiFim çizimdeki gibi yatmak ya da üstüne beK köKeli
yHldHz çizmek gibi. Tüm bunlarH benim dikkatimi çekmek için yaptH.
"BeK. köKeli yHldHzHn senin için bir anlamH var mH?"
"Evet. Anlatmaya fHrsat bulamadHm ama ben büyütürken beK köKeli yHldHz büyükbabamla
aramHzdaki özel bir semboldü. EFlence olsun diye Tarot kartlarHyla oynardHk ve benim kartHm
her seferinde tHlsHmlardan çHkardH. Desteyi kendisinin dizdiFine eminim, ama beK köKeli
yHldHzlar bizim aramHzdaki küçük KakaydH."
Langdon bir ürperti hissetti. Tarot mu oynam )lard ? OrtaçaFa ait talyan kâFHt oyununda
geleneklere karKH o kadar çok sembol vardH ki, Langdon yeni kitabHnda bir bölümü tamamHyla
Tarot'a ayHrmHKtH. Oyunun yirmi iki kartHnHn Ba)rahibe, -mparatoriçe ve Y ld z gibi isimleri
vardH. lk baKlarda Tarot, kilisenin yasakladHFH ideolojileri aKmak için gizli bir yol olarak
tasarlanmHKtH. imdilerde ise Tarot'un gizemli özellikleri modern falcHlara devredilmiKti.

*

ngiliz bilim adamH.

Tarot'ta di)ilerin kutsall n be) kö)eli y ld zlar temsil eder, diye düKündü Langdon. EFer
Sauniére oyun kartlarHnH torununa eFlence olsun diye kendisi dizdiyse, yHldHzlarH kullanarak
uygun bir Kaka yapmHKtH.
YangHn merdivenine geldiklerinde Sophie, açHk kapHyH dikkatle açtH. Alarm çalmamHKtH.
Sadece dHKarH açHlan kapHlar alarma baFlHydH. Sophie Langdon'H dar bir döner merdivenden
aKaFHya doFru indiriyor, basamaklardan indikçe hHzHnH arttHrHyordu.
ArkasHndan koKuKturan Langdon, "Büyükbaban," dedi. "Sana beK köKeli yHldHzH
anlattHFHnda, tanrHçalara tapHnmaktan ya da Katolik Kilisesi'nin duyduFu içerlemeden hiç
bahsetti mi?"
Sophie baKHnH iki yana salladH. "Ben iKin matematikse! kHsmHyla daha fazla ilgileniyordum,
AltHn Oran, PHI, Fibonacci Dizimi, bu gibi Keyler."
Langdon KaKHrmHKtH. "Büyükbaban sana PHI sayHsHnH öFretti mi?"
"Elbette. AltHn Oran." Donuk bir ifade takHnmHKtH. "AslHnda, benim de yarH altHn olduFum
konusunda Kaka yapardH... bilirsiniz, ismimdeki harfler yüzünden."
Langdon bunu biraz düKündükten sonra mHrHldandH.
s-o-PHI-e
AKaFH inerlerken, Langdon aklHnH PHI'a vermiKti. Sauniére'in verdiFi ipuçlarHnHn, ilk baKta
düKündüFünden çok daha tutarlH olduFunu anlamaya baKlamHKtH.
Da Vinci... Fibonacci say lar ... be) kö)eli y ld z.
Tüm bunlarHn, Langdon'Hn sHnHflarHnda defalarca dersini verdiFi sanat tarihinin temelini
oluKturan tek bir kavramla baFlantHlH olmasH inanHlmazdH.
PHI.
Kendini birden Harvard'da, "Sanatsal Sembolizm" dersi verirken tahtaya en sevdiFi sayHyH
yazHyormuK gibi hissetti.

1.618
Langdon hevesli öFrencilerini görmek için arkasHnH dönüyordu. "Bana bu sayHnHn ne
olduFunu kim söyleyebilir?"
Arka sHrada oturan matematik bölümü son sHnHf öFrencilerinden biri elini kaldHrHyordu.
"Bu PHI sayHsH." SayHyH fi diye okumuKtu.
Langdon, " yi iK çHkardHn Stettner," diyordu. "Herkes PHI ile tanHKsHn."
Stettner sHrHtarak, "PI ile karHKtHrHlmasHn," diye eklemiKti. "Biz matematikçiler Köyle deriz:
PHI, PI'den H kat daha havalHdHr!"
Langdon gülmüKtü ama espriyi baKka kimse anlamamHKtH. Stettner yerine çöktü.
Langdon, "Bu PHI sayHsH," diye devam etti. "Bir nokta altH yüz on sekiz sanatta çok önemli
bir sayHdHr. Bana nedenini kim söyleyebilir?" Stettner düKtüFü durumu kurtarmaya
çalHKHyordu. "Çok hoK olduFu için mi?"
Herkes güldü.
Langdon, "DoFrusu," dedi. "Stettner yine haklH. Evrendeki en güzel sayHnHn PHI olduFu
varsayHlHr."
Kahkahalar aniden kesilince, Stettner gurur duymuKtu.
Langdon projeksiyon makinesine diyalarH yerleKtirirken, PHI sayHsHnHn Fibonacci
Dizimi'nden türetildiFini anlatHyordu, yalnHzca her rakam, kendisinden önceki iki sayHnHn
toplamHna eKit olduFu için deFil, aynH zamanda komKu sayHlarHn bölümleri aKaFH yukarH
1.618PHI sayHsHnH verdiFi için ünlü olan bir dizemdi.
Langdon PHI'nHn asHl akHl karHKtHran yanHnHn gizemli matematiksel doFuKunun dHKHnda,
doFadaki temel yapH taKH olduFunu açHkladH. Bitkiler, hayvanlar ve hatta insanlardaki boyutlar
hep aynH orana, PHI'nHn l'e oranHna kesinlikle baFlH kalHyordu.

IKHklarH kapatan Langdon, "PHI'nHn doFada her yerde bulunmasH," dedi. "Elbette tesadüfün
çok ötesindedir ve bu yüzden eskiler PHI sayHsHnHn evrenin yaratHcHsH tarafHndan önceden
tasarlandHFHna inanmHKlardHr. Eski bilim adamlarH bir-nokta-altH-yüz-on-sekiz sayHsHnHn AltHn
Oran olduFunu ilan etmiKlerdi."
On sHrada oturan genç bir bayan, "Bir dakika," dedi. "Ben biyoloji son sHnHf öFrencisiyim
ve doFada daha önce bu AltHn Oran'a hiç rastlamadHm."
"Öyle mi?" Langdon sHrHtmHKtH. "Hiç arH kovanHndaki erkek ve diKi arHlar arasHndaki iliKkiyi
incelediniz mi?"
"Elbette. DiKi anlarHn sayHsH her zaman erkek arHlardan fazladHr."
"DoFru. Peki, dünyadaki herhangi bir arH kovanHnda yaKayan diKi arHlarHn sayHsHnH erkek
arHlarHn sayHsHna böldüFünüzde hep aynH sayHyH elde ettiFinizi biliyor muydunuz?"
"Öyle mi oluyor?"
"Ya. PHI."
KHzHn aFzH açHk kalmHKtH. " MKÂNI YOK!"
Langdon spiral deniz kabuklarHnHn diyalarHnH gösterip gülümserken "Var!" diye misilleme
yaptH. "Bunu tanHdHnHz mH?"
Biyoloji öFrencisi, "Sedefli deniz helezonu," dedi. "BatmazlHFHnH saFlayabilmek için
etrafHndaki kabuFuna gaz pompalayan kafadan bacaklH bir kabukludur."
"DoFru. Peki her bir spiral çapHnHn diFerine oranHnHn ne olduFunu tahmin edebilir
misiniz?"
KHz deniz kabuklusunun ortak merkezli çemberlerine Küpheyle bakHyordu.
Langdon baKHnH salladH. "PHI. AltHn Oran. Bir-nokta-altH-yüz-on-sekizin bire oranH."
KHz KaKkHn görünüyordu.
Langdon bir sonraki diyaya geçmiKti, ayçiçeFinin yakHndan bir görünüKü. "AyçiçeFi
çekirdekleri zHt spirallerle büyürler. Her birinin çapHnHn diFerine oranHnH tahmin edebilir
misiniz?"
Herkes, "PHI mH?" dedi.
"Bingo." Langdon diyalarH ardH ardHna göstermeye baKlamHKtH, spiral çam kozalaklarH, bitki
saplarHndaki yaprak düzenleri, böcek kesitleri. Hepsi de AltHn Oran'a hayrete düKürecek
derecede uyuyordu.
Birisi, "Bu çok KaKHrtHcH," diye haykHrdH.
Bir baKkasH, "Evet," dedi. "Ama bunun sanatla ne ilgisi var?"
Langdon, "Aha!" dedi. "SormanHza sevindim." Bir baKka diya gösterdi Leonardo da
Vinci'nin ünlü çHplak erkeFini gösteren soluk sarH bir parKömen -Vitruvius Adam . Bu ismi De
Architectura metninde AltHn Oran'H öven RomalH muhteKem mimar Marcus Vitruvius'dan
almHKtH.
"Kimse insan vücudunun ilahi yapHsHnH Da Vinci kadar iyi anlayamadH. Da Vinci insan
kemik yapHsHnHn tam oranlarHnH ölçmek için cesetten mezardan çHkarHrdH. nsan vücudunun,
oranlan her zaman PHI sayHsHna eKit olan yapH taKlarHndan meydana geldiFini ilk o bulmuKtur."
SHnHftaki herkes ona kuKkuyla bakHyordu.
"Bana inanmHyor musunuz?" Langdon meydan okuyordu. "DuKa bir daha girdiFinizde,
yanHnHza bir mezura alHn."
Birkaç futbol oyuncusu kHs tas güldü.
Langdon, "Sadece siz güvensiz sporcular deFil," diye hatHrlattH. "Hepiniz. KHzlar ve
erkekler Deneyin. BaKHnHzdan yere kadar olan mesafeyi ölçün Bunu, göbek deliFinizden yere
kadar olan mesafeye bölün. Bilin bakalHm hangi sayHyH elde edeceksiniz?"
Sporculardan biri inanmayan bir sesle, "PHI deFil tabii ki!" diye aFzHndan kaçHrdH.
Langdon, "Evet PHI," diye cevap verdi. "Bir-nokta-altH-yüz-on-sekiz. BaKka örnek ister
misiniz? Omzunuzdan parmak uçlarHnHza kadar olan mesafeyi ölçün, daha sonra bunu,
dirseFinizden parmak uçlarHnHza kadar olan mesafeye bölün. Yine PHI. BaKka bir tane?

Kalçadan yere kadar olan mesafeyi, dizden yere kadar olan mesafeye bölün. Yine PHI.
Parmak eklemleri. Ayak parmaklarH. BelkemiFi bölümleri. PHI. PHI. PHI. DostlarHm, her
biriniz AltHn Oran'Hn yürüyen birer armaFanHsHnHz."
KaranlHk olduFu halde, Langdon hepsinin Kok olduFunu görebiliyordu. Bunda tanHdHk bir
sHcaklHk hissediyordu. Ders vermesinin sebebi de buydu. "DostlarHm, anlayacaFHnHz gibi,
dünyadaki kaosun altHnda bir düzen vardHr. Eskiler PHI'H keKfettiklerinde TanrH’nHn dünya yapH
taKHyla karKHlaKtHklarHna emindiler ve doFaya bu yüzden taptHlar. Sebebi anlaKHlHyor. DoFada
TanrH’nHn elinin var olduFu açHktHr, günümüzde bile paganlar mevcuttur... Toprak Ana'ya
saygH duyan dinler. Pek çoFumuz doFa için paganlar gibi bayram yapar, ama bunun farkHna
varmayHz. Mesela 1 MayHs buna mükemmel bir örnektir, baharHn kutlanHKH... cömertliFini
sunmak için topraFHn canlanmasH. AltHn Oran'Hn özünde var olan sihir, zamanHn baKlangHcHnda
yazHlmHKtHr. nsan doFanHn kurallarHna göre oynar ve insan sanatla, Yaradan’nHn elinin
güzelliFini taklit etmeye çalHKtHFHndan, bu dönem sanatta AltHn Oran'a bol bol rastlayacaFHmHzH
tahmin edebilirsiniz."
Sonraki yarHm saat süresince Langdon onlara Michelangelo'nun, Albert Dürer'in, Da
Vinci'nin ve diFerlerinin sanat eserlerine ait diyalar göstermiK ve her sanatçHnHn,
kompozisyonunda AltHn Oran'a bilinçli bir dikkatli bir biçimde baFlH kaldHFHnH açHklamHKtH.
Langdon, Yunan Partenonu’nun, MHsHr piramitlerinin ve hatta New York'taki BirleKmiK
Milletler binasHnHn mimari ölçülerinin PHI sayHsHna uyduFunu söylemiKti. PHI, Mozart’Hn
sonatlarHnHn düzenlemelerinde, Beethoven'in BeKinci Senfonisinde, Bartók'un, Debussy'nin ve
Schubert'in eserlerinde görülüyordu.
Langdon onlara, Stradivarius'un bile ünlü kemanlarHndaki f-deliklerin yerlerini
belirlemekte PHI sayHsHnH kullandHFHnH anlatmHKtH.
Tahtaya doFru yürüyen Langdon, "Sonuç olarak," demiKti. "Yeniden sembollere
dönüyoruz." BeK köKeli yHldHz oluKturacak Kekilde birbiriyle kesiKen birkaç doFru çizmiKti. "Bu
dönem göreceFiniz en güçlü semboller, den biri bu. Be) kö)eli y ld z olarak bilinen bu sembol,
pek çok kültür tarafHndan hem kutsal, hem de sihirli kabul edilmiKtir. Bana nedenini
söyleyebilir misiniz?"
Matematik öFrencisi Stettner elini kaldHrdH. "Çünkü beK köKeli yHldHz çizerseniz, doFrular
kendiliFinden AltHn Oran'a baFlH olarak kHsHmlara ayrHlHr."
Langdon, çocuFa bakHp gururla baKHnH sallamHKtH. "Gayet iyi. Evet, beK köKeli yHldHzdaki
tüm doFru parçalarHnHn oranlarH PHI'H verir. Bu sembol AltHn Oran'Hn en yüksek ifadesidir. Bu
yüzden, tanrHça ve kutsal diKi ile ilintili olan beK köKeli yHldHz, daima güzellik ile
mükemmelliFin sembolü olmuKtur."
SHnHftaki kHzlarHn yüzü sevinçle parlamHKtH.
"Bir hatHrlatma çocuklar. Bugün Da Vinci'ye Köyle bir deFindik, ama bu dönem onun
hakkHnda çok fazla Key göreceFiz. Leonardo eski tanrHçalara çok düKkün biriydi. YarHn size,
tanrHçalara sunulan görüp görebileceFiniz en hayret verici armaFan olan Son Ak)am Yeme i
freskini göstereceFim."
Birisi, " aka mH yapHyorsunuz?" dedi. "Son AkKam YemeFi'nin sa ilgili olduFunu
zannediyordum."
Langdon göz kHrptH. "Hiç tahmin edemeyeceFiniz yerlerde gizli semboller var."
Sophie, "Haydi," diye fHsHldadH. "Ne oldu? Neredeyse geldik. Devam edin."
Kendini uzak rüyalardan kopup gelmiK gibi hisseden Langdon, ayaFHnH kaldHrdH. Merdiven
basamaklarHnda durduFunu ve ani buluKunun etsiyle donakalmHK olduFunu fark etti.
On Draco devini al! On sahte alim.!
Sophie dönmüK ona bakHyordu.
Bu kadar basit olamaz, diye düKündü Langdon.
Ama elbette öyle olduFunu biliyordu.

Louvre'un derinliklerinde... aklHnda PHI ve Da Vinci düKünceleri, Robert Langdon,
ansHzHn Sauniére'in Kifresini çözmüKtü.
"On Draco devini al!" dedi. "On sahte alim! Bu en basit Kifre biçimi!"
Sophie merdivenlerde onun önünde durmuK, KaKkHnlHkla bakHyordu. ifre mi? Gece
boyunca kelimeleri incelemiK ve herhangi bir Kifreye rastlamamHKtH. Özellikle de basit bir
Kifreye.
"Kendin söyledin." Langdon'Hn heyecanH sesine yansHyordu. "Fibonacci sayHlarH sadece
sHraya dizildiklerinde bir anlam ifade ediyorlar. Öteki türlü matematiksel anlamsHzlHktan öteye
gitmezler."
Ne hakkHnda konuKtuFuna dair Sophie'nin en ufak fikri yoktu. Fibonacci sayHlarH mH? Bu
sayHlarHn, Kriptografi Birimi'nin iKe dahil edilmesi için yazHldHFHna emindi. Ba)ka bir anlam
da m var? Elini cebine daldHrdH ve bilgisayar çHktHsHnH çHkararak, büyükbabasHnHn mesajHnH
yeniden incelemeye koyuldu.
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On Draco devini al!
On sahte alim!
Say lar ne demek olabilir ki?
KâFHdH eline alan Langdon, "KarHKtHrHlmHK Fibonacci Dizimi bir ipucuydu," dedi. "SayHlar,
mesajHn geri kalanHnH deKifre etmek için yol gösteriyor. Metne de aynHnH uygulamamHz için
diziyi sHrasHna göre yazmadH. On Draco devini al? On sahte alim? Bu satHrlarHn hiç anlamH yok.
Bunlar sadece karHKHk yazHlmHK harfler."
Langdon'Hn ima ettiFini algHlayabilmesi Sophie'nin sadece bir saniyeni almHK ve bunu
gülünecek kadar basit bulmuKtu. "Yani sence mesaj... "bir anagram m ?" Langdon'a
bakHyordu. "Gazetedeki karHKtHrHlmHK kelime bulmacalarH gibi mi?"
Langdon, Sophie'nin yüzündeki Küpheyi görebiliyor ve bunu anlayabiliyordu. Çok az
kiKinin fark edebildiFi anagramlar modern zamanHn eFlencesi haline gelmesine raFmen, kutsal
sembolizm konusunda oldukça kesin bir tarihe sahipti.
Gizemli Kabala öFretileri anagramlara dayanHrdH, yeni anlamlar türetmek için branice
kelimelerin harflerinin yerini deFiKtirmek. Rönesans dönemindeki FransHz krallarH
anagramlarHn sihirli bir güce sahip olduklarHna öylesine inanHrlardH ki, önemli evraklardaki
kelimeleri inceleyerek daha iyi karar vermelerine yardHmcH olmalarH için anagram uzmanlarH
görevlendirirlerdi. RomalHlar anagram ilmine ars magna derlerdi... "büyük sanat."
Langdon gözlerini Sophie'ninkilere dikmiKti. "BaKtan beri büyükbabanHn söylemeye
çalHKtHFH gözümüzün önündeydi ve bunu anlayabilmemiz için bize yeterince ipucu bHrakmHKtH."
Langdon baKka bir Key söylemeden ceketinin cebinden bir kalem çHkardH ve satHrlardaki
harfleri yeniden sHraya dizdi.

On Draco devini al!
On sahte alim!
u dizelerin mükemmel bir anagramHydH....

Leonardo da Vinci!
Mona Lisa!
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Mona Lisa.
YangHn merdivenlerinde duran Sophie, bir an için Louvre'dan dHKarH çHkmaya çalHKtHFHnH
unutmuKtu.
Anagramla ilgili yaKadHFH KaKkHnlHFa, Kimdi bir de mesajH kendisinin deKifre edememesinin
verdiFi utanç eKlik ediyordu. Sophie'nin karmaKHk Kifre analizindeki uzmanlHFH basit kelime
oyunlarHnH görmesini engellemiKti ama bunu anlamasH gerektiFini biliyordu. Her Keyden önce
anagramlara yabancH deFildi, özellikle de ngilizce olanlarHna.
KüçüklüFünde, ngilizce imla bilgisini geliKtirmek için büyükbabasH ona anagram oyunlarH
getirirdi. Bir keresinde ngilizce "planets" kelimesini yazmHK ve aynH harfleri kullanarak çeKitli
uzunluklarda bu kelimeden altmHK iki farklH kelime türetilebileceFini söylemiKti. Sophie
hepsini buluncaya kadar ngilizce sözlüFünü araKtHrarak üç gün geçirmiKti.
Bilgisayar çHktHsHna bakan Langdon, " nanamHyorum," dedi. "Büyükbaban ölmeden önceki
son dakikalarHnda nasHl olmuK da böylesine karHKHk bir anagram yazmHK?"
Sophie bunun açHklamasHnH biliyordu ve bunu fark ettiFinde kendini daha da kötü hissetti.
Anlamal yd m! imdi -kelime oyunlarHna düKkün ve bulmaca tutkunu- büyükbabasHnHn ünlü
sanat eserlerinden anagramlar yaratHp kendini eFlendirdiFini hatHrlHyordu. DoFrusu, Sophie
henüz küçük bir kHzken yazdHFH anagramlardan biri Sauniére'in baKHnH belaya sokmuKtu. Bir
Amerikan sanat dergisiyle röportaj yaparken, Picasso'nun Les Demoiselles Avignon* adlH sanat
eserinin, saçma sapan karalamalar anlamHna gelen vile meaningless doodles cümlesinin
mükemmel bir anagram olduFunu söyleyerek, modern Kübist hareketinden hoKlanmadHFHm
belirtmiKti. Bu, Picasso hayranlarHnHn hiç hoKuna gitmemiKti.
BaKHnH kaldHrHp Langdon'a bakan Sophie, "Büyükbabam bu sayH anagramHnH daha önceden
bulmuK olmalH," dedi. Ve bu gece, )ifre kullanmak zorunda kalm )t . BüyükbabasHnHn sesi
ürpertici bir sesleniyordu.
Leonardo da Vinci!
Mona Lisa!
Sophie, onun son sözleriyle neden ünlü bir tabloya seslendiFini anla yamHyordu ama
aklHna gelen bir neden vardH. RahatsHz edici bir neden.
Bunlar onun son sözleri de ildi...
Mona Lisa'yH görmesi mi gerekiyordu? BüyükbabasH, ona orada bir mesaj mH bHrakmHKtH?
Bu ihtimal kesinlikle akla yakHndH. Ama her Keyden önce tablo Devlet Salonu'nda duruyordu...
yani sadece Büyük Galeri'den girilebilen özel odada. Sophie odaya açHlan kapHlarHn,
büyükbabasHnHn cesedinin bulunduFu yerin sadece yirmi metre ötesinde olduFunu fark etmiKti.
Ölmeden hemen önce kolayl kla Mona Lisa'n n yan na gitmi) olabilirdi.
Sophie yeniden merdivenlere baktHFHnda kararsHz kalmHKtH. Langdon'H müzeden hemen
kaçHrmasH gerektiFini biliyordu ama içgüdüleri ona tam tersini söylüyordu. Denon KanadH'na
çocukluFunda yaptHFH ilk ziyaret aklHna geldiFinde, büyükbabasHnHn kendisine söyleyecek bir
sHrrH varsa, yeryüzünde Da Vinci'nin Mona Lisa'sHndan daha uygun bir yer olmadHFHnH
anlamHKtH.
BüyükbabasH müze kapandHktan sonra, küçük ellerinden tutup Sophie'yi boK koridorda
yürütürken, "Biraz daha ilerde," diye fHsHldHyordu.
Sophie henüz altH yaKHndaydH. Devasa tavanlara ve baK döndürücü zemine baktHFHnda
kendini ufacHk hissetmiKti. BoK müze onu korkutmuKtu ama bunu büyükbabasHna belli etmeye
niyeti yoktu. DiKlerini sHkHp büyükbabasHnHn elini bHrakmHKtH.
*

Avignon'lu KadHnlar.

Louvre'un en ünlü odasHna yaklaKHrlarken, büyükbabasH " lerde Devlet Salonu'nda
duruyor," demiKti. BüyükbabasHnHn aKikâr heyecanHna raFmen Sophie eve gitmek istiyordu.
Mona Lisa'nHn resimlerini kitaplarda örmüK ve hiç de beFenmemiKti. nsanlarHn neden bu
kadar abarttHklarHnH anlayamHyordu.
Sophie, "Can s k c ," diye yakHndH.
BüyükbabasH, "S k c ," diye düzeltti. "Okulda FransHzca. Evde ngilizce."
"Louvre benim evim!" diye Hsrar etti.
BüyükbabasH bitkin bir kahkaha attH. "HaklHsHn. O zaman sadece eFlence olsun diye
ngilizce konuKalHm."
Sophie suratHnH asHp yürümeye devam etti. Devlet Salonu'na girdiklerinde, gözleriyle dar
odayH taradH ve onur köKesine gelince durdu, saF taraftaki duvarHn ortasHndaki koruyucu
pleksiglas bölmenin arkasHnda bir portre tek baKHna asHlH duruyordu. BüyükbabasH eKikte
durup, tabloyu gösterdi.
"Haydi git Sophie. Çok az insan onu tek baKHna görme KansHna sahiptir."
Sophie telaKHnH bastHrarak, odada yavaKça ilerledi. Mona Lisa hakkHnda duyduklarHndan
sonra, kendini kral ailesinin huzuruna çHkHyormuK gibi hissediyordu. Koruyucu bölmenin
önüne geldiFinde nefesini tutup baKHnH kaldHrdH ve her Keyi bir anda anlamaya çalHKtH.
Ne hissetmeyi umduFundan emin deFildi ama bunlarH hissedeceFini düKünmediFi kesindi.
Hiçbir Kekilde KaKHrmamHKtH. Hayret duymuyordu. O ünlü yüz, kitaplardaki gibi görünüyordu.
Bir Keylerin olmasHnH sessizce beklerken, zaman ona sonsuzluk gibi gelmiKti.
Tam arkasHna gelen büyükbabasH, "Söyle bakalHm ne düKünüyorsun?" diye fHsHldadH.
"Güzel, öyle deFil mi?"
"Çok küçük."
Sauniére gülümsemiKti. "Sen de küçük ve güzelsin."
Ben güzel de ilim, diye düKünmüKtü. Sophie kHzHl saçlarHndan ve çillerinden nefret
ediyordu, ayrHca sHnHftaki tüm erkeklerden daha iriydi. Mona Lisa'ya yeniden bakHp baKHnH iki
yana salladH. "Kitaplardakinden bile kötü. Yüzü... sisli."
BüyükbabasH, "Hafif puslu," diye ders verdi.
"Hafif puslu," diye yineleyen Sophie, yeni kelimeyi tekrar etmeden konuKmanHn sona
ermeyeceFini biliyordu.
BüyükbabasH, ona, "Buna resim sanatHnda sfumato tarzH denir," demiKti. "Ve bunu yapmak
çok zordur. Leonardo da Vinci bu konuda herkesten iyiydi."
Sophie yine de resmi beFenmiyordu. "Bir Key biliyormuK gibi görünüyor... okuldaki
çocuklarHn bir sHrrH olduFu zamanlardaki gibi."
BüyükbabasH gülmüKtü. "Ünlü olmasHnHn bir nedeni de bu. nsanlar neden gülümsediFini
tahmin etmeyi seviyorlar."
"Sen neden gülümsediFini biliyor musun?"
"Belki." BüyükbabasH göz kHrpmHKtH. "Bir gün sana onun hakkHnda her Keyi anlatacaFHm."
Sophie ayaFHm yere vurdu. "Sana sHrlardan hoKlanmadHFHmH söylemiKtim!"
"Prenses," diyerek gülümsemiKti. "Hayat sHrlarla doludur. Hepsini birden öFrenemezsin."
Sesi merdivenlerde yankHlanan Sophie, "Ben geri dönüyorum," dedi.
Langdon, "Mona Lisa'ya mH?" diye geri çekildi. " imdi mi?"
Sophie tehlikeyi gözden geçirmiKti. "Ben cinayet zanlHsH deFilim. ansHmH deneyeceFim.
BüyükbabamHn bana ne anlatmaya çalHKtHFHnH anlamam gerekiyor."
"Peki ya büyükelçiliFe ne oldu?"
Sophie, Langdon'H kaçak durumuna düKürüp sonra da terk ettiFi için piKmanlHk duyuyor
ama baKka çare bulamHyordu. Merdivenlerin aKaFHsHndaki metal kapHyH iKaret etti, "O kapHdan
geçip, HKHklH çHkHK iKaretlerini takip edin. Büyükbabam beni buradan geçirirdi. Karetler sizi
güvenlik turnikelerine çHkartacak. Tek yönlüdür ve dHKarH açHlHrlar." Langdon'a araba

anahtarlarHnH uzattH. "Benimki, çalHKanlar bölümündeki kHrmHzH araba. Merdiven kapHsHnHn tam
önünde duruyor. BüyükelçiliFe nasHl gideceFinizi biliyor musunuz?"
Elindeki anahtarlara göz atan Langdon baKHnH evet anlamHnda salladH.
Sesi yumuKayan Sophie, "Dinleyin," dedi. "BüyükbabamHn bana Mona Lisa'nHn bulunduFu
yerde bir mesaj bHraktHFHnH düKünüyorum... onu kimin öldürdüFüne dair bir ipucu olabilir.
Veya neden tehlikede olduFumu anlatHyordur." Ya da aileme ne oldu unu. "Gidip
görmeliyim."
"Ama sana neden tehlikede olduFunu anlatmak istediyse, neden bunu öldüFü yere
yazmadH? Bu karmaKHk kelime oyununa ne gerek var?"
"BüyükbabamHn bana anlatmaya çalHKtHFH Keyi baKkalarHnHn duymasHnH istediFini
sanmHyorum. Polisin bile." BüyükbabasHnHn, ona çok özel bir mesai iletmek için sahip olduFu
tüm imtiyazlarH kullandHFH belli oluyordu. Bunu Kifre halinde yazmHK, isminin baK harflerini
eklemiK ve ona Robert Langdon'H bulmasHnH söylemiKti... AmerikalH simgebilimcinin Kifreyi
çözdüFü düKünülecek olursa, gerçekten akHllHca bir fikirdi. "KulaFa her ne kadar garip gelse
de," dedi. "SanHrHm Mona Lisa’yH herkesten önce benim ulaKmamH istiyor."
"Ben de geliyorum."
"HayHr! Büyük Galeri'nin daha ne kadar boK kalacaFHnH bilmiyoruz. Sizin gitmeniz gerek."
Langdon tereddüt ediyordu. Akademik merakH mantHFHna galip gelip onu yeniden
Fache'nin ellerine atmak istiyor gibiydi.
" imdi. Gidin." Sophie, ona minnetle gülümsedi. "Sizinle büyükelçilikte buluKacaFHm Bay
Langdon."
Langdon hoKnutsuz görünüyordu. Sert bir sesle, "Seninle orada bir Kartla buluKurum," diye
cevap verdi.
Duraksayan Sophie KaKHrmHKtH. "Peki nedir bu Kart?"
"Bana Bay Langdon demeyi bHrakacaksHn."
Sophie, Langdon'Hn yüzündeki çarpHk gülümsemeyi fark ettiFinde gülümseyerek karKHlHk
verdi. "Bol Kans Robert."
Langdon basamaklarHn akHndaki zemine indiFinde, beziryaFH ve alçH burnuna dolmuKtu.
lerideki HKHklH SORTIE/ÇIKI tabelasH, uzun bir koridoru iKaret ediyordu. Langdon koridora
girdi.
SaF tarafta, çeKitli onarHm aKamalarHndaki heykeller ordusunun doluKtuFu karanlHk bir
restorasyon stüdyosu yer alHyordu Solda ise Langdon, Harvard'daki resim sHnHflarHnH andHran
stüdyolar gördü –Kövaleler, tablolar, paletler, çerçeve malzemeleri- yani bir sanat montaj hattH.
Langdon koridorda ilerlerken, Cambridge'deki yataFHnda uyanmasHna imkân olup
olmadHFHnH düKünüyordu. Bütün gece garip bir rüya gibiydi. Louvre'dan kaçmak üzereyim...
bir kaçak gibi.
Sauniére'in zekice yazHlmHK anagram mesajH hâlâ aklHndaydH ve Langdon, Sophie'nin Mona
Lisa'da ne bulacaFHnH merak ediyordu... bir Key bulursa tabii, BüyükbabasHnHn o ünlü tablonun
yanHna bir kez daha gitmesini istediFinden emindi. Bu her ne kadar mantHklH gelse de,
Langdon rahatsHz edici bir çeliKkiye düKmüKtü.
P.S. Robert Langdon' bul.
Sauniére, Sophie'nin onu bulmasHnH isteyerek, Langdon'Hn ismini yere yazmHKtH. Ama
neden? Sadece anagramH çözmesine yardHm etmesi için mi?
Böyle olmamalHydH.
Her Keyden önce Sauniére'in, Langdon'Hn özellikle anagram konusunda uzman olduFunu
düKünmesine bir neden yoktu. ahsen tan )mad k bile. Daha da önemlisi, Sophie anagramH
kendisinin çözmesi gerektiFini söylemiKti. Fibonacci Dizimi'ni fark etmesi gereken kiKi
Sophie idi ve hiç Küphesiz Sophie biraz daha zamanH olsaydH, Langdon'Hn yardHmH olmaksHzHn
Kifreyi de çözecekti.

Anagram Sophie'nin tek ba) na çözmesi gerekiyordu. Langdon bundan giderek daha da
emin olmaya baKlamHKtH ve vardHFH bu kanH, Sauniére'in eylemlerinin mantHk zincirinde bir
boKluk bHrakHyordu.
Neden ben? Koridorda ilerlerken Langdon nedenini merak ediyordu. Sauniére son nefesini
verirken y llard r görü)medi i torunundan neden bulmas n istedi? Sauniére neyi bildi imi
dü)ünüyordu?
Langdon beklenmedik bir KaKkHnlHkla aniden durdu. Gözlerini iri \ açarak elini cebine
götürdü ve bilgisayar çHktHsHnH çHkardH. Sauniére'in mesajHnHn son iki satHrHna bakHyordu.
P.S. Robert Langdon' bul.
Gözlerini iki harfe dikmiKti.
P.S.
O anda Sauniére'in bulmacalH sembollerinin gerçek anlamHnH çözmüKtü. Sembolizm ve
tarih hakkHndaki mesleki daFarcHFH bir anda beyninde KimKek gibi çakmHKtH. Jacques
Sauniére'in bu gece yaptHklarHnHn mükemmel bir anlamH vardH.
Gizli imalarHn ne anlama geldiFini anlayHp bir araya getirmeye çalHKHrken Langdon'Hn zihni
hHzla çalHKHyordu. Geri dönerek, geldiFi yöne doFru baktH.
Vakit var m ?
Önemi olmadHFHnH biliyordu.
Langdon hiç tereddüt etmeden, uzun adHmlarla merdivenlere doFru koKtu.
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En öndeki sHrada diz çöken Silas mabette etrafHnH gözleriyle tararken dua ediyormuK gibi
davranHyordu. ÇoFu kilise gibi Saint-Sulpice de büyük bir Roma haçH Keklinde inKa edilmiKti.
Ortadaki uzun bölüm ana nef doFrudan ana sunaFa gidiyor ve orada kanat diye bilinen daha
kHsa bölümle çaprazlamasHna kesiKiyordu. Nef ile kanadHn ana kubbenin altHnda kesiKtiFi yer,
kilisenin kalbi olarak kabul edilirdi... en kutsal ve mistik noktasH.
Bu gece de il, diye düKündü Silas. Saint-Sulpice'in s rr ba)ka bir yerde sakl .
BaKHnH saF tarafa çevirerek, son sHralarHn arkasHndaki açHk alana doFru güney kanadHna
baktH. KurbanlarHnHn bahsettiFi nesneye bakHyordu.
-)te orada.
Gri granit zeminin içine gömülmüK, cilalH ince. bir Kerit parHldHyordu... kilisenin zemininde
beliren altHn çizgi. Çizginin üstünde, cetvelde olduFu gibi bazH iKaretler vardH. Silas'a bunun
basit bir Kemsiye, paganlarHn güneK saati gibi kullandHFH astronomik bir aygHt olduFu
söylenmiKti. Tüm dünyada yaKayan turistler, bilim adamlarH, tarihçiler ve paganlar, bu ünlü
çizgiyi görmek için Saint-Sulpice'e gelirlerdi.
Gül Çizgisi.
Silas gözleriyle saFdan sola doFru ilerleyen ve kilisenin simetrisiyle uyuKmayan garip bir
açHyla önünde beliren pirinç çizgiyi yavaKça takip etti. Ana sunaFHn karKHsHndan geçen çizgiyi
Silas güzel bir yüzdeki bHçak izine benzetmiKti. erit, komünyon parmaklHFHnH ikiye ayHrHyor
ve enine doFru uzanarak, sonunda kuzey kanadHna eriKiyordu. Burada ise, beklenmedik bir
objenin karKHsHna varHyordu.
Heybetli bir MHsHr dikilitaKH.
Parlak Gül Çizgisi burada doksan derecelik dikey bir dönüK yaparak, dikilitaKHn üzerinde
ilerliyor, piramidin tepesine kadar dokuz metre çHktHktan sonra sona eriyordu.
Gül Çizgisi, diye düKündü Silas. Karde)lik kilit ta) n Gül Çizgisi'ne saklad .
O akKamHn daha erken saatlerinde Silas, ÖFretmen’e kilit taKHnHn Saint-Sulpice'de
saklandHFHnH söylediFinde ÖFretmen'in sesi Küpheli çHkmHKtH. Ama Silas dört kardeKin de
kendisine tam olarak aynH yeri tarif ettiFini söyleyip Saint-Sulpice'deki sarH çizgiden
bahsettiFinde, ÖFretmen bir nefeste o ismi söylemiKti. "Sen Gül Çizgisi'nden bahsediyorsun."
ÖFretmen, Silas'a çabucak Saint-Sulpice'in benzersiz ünlü mimarisini anlatmHKtH, mabedi
mükemmel bir kuzey-güney eksenine ayHran pirinç çizgi. Bir çeKit eski güneK saati, bir
zamanlar aynH yerde duran pagan tapHnaFHnHn iKaretiydi. Güney duvarHndaki yuvarlak
pencereden giren güneK HKHnlarH, zamanHn aktHFHnH göstererek, gündönümünden gündönümüne
çizgi boyunca her gün biraz daha ilerliyordu.
Bu kuzey-güney Keridi Gül Çizgisi olarak biliniyordu. Gül sembolü yüzyHllar boyunca
haritalarla ve doFru yolu gösteren ruhlarla iliKkilendirilmiKti. Hemen her haritanHn üzerine
çizilen pusula gülü, Kuzey, DoFu, Güney ve BatH'yH gösterirdi. Rüzgargülü olarak bilinen
sembol, sekiz ana rüzgâr, sekiz ara rüzgâr ve on altH çeyrek rüzgâr olmak üzere, toplam otuz
iki rüzgârHn geldiFi yönü gösterirdi. Bir dairenin içine yerleKtirildiFinde, pusulanHn bu otuz iki
noktasH mükemmel bir biçimde otuz iki yapraklH geleneksel gülü andHrHrdH. Kuzey ucu
okbaKHyla iKaretlenmiK yön gösteren çizim, günümüze kadar pusula gülü olarak anHlmHKtH... ya
da daha Çok fleur-de-lis* sembolü.
Yerkürenin üstünde Gül Çizgisi meridyen ya da boylam Kuzey Kutbu'ndan Güney
Kutbu'na çizilen hayali bir çizgiydi. Elbette sonsuz sayHda Gül Çizgileri vardH çünkü,
yerkürenin herhangi bir yerinden, Kuzey ve Güney kutuplarHnH birbirine baFlayan herhangi bir

*

Fransa’nHn eski armasH.

çizgi çekilebilirdi. lk denizciler bu çizgilerden hangisinin Gül Çizgisi sHfHr boylamH olduFunu
bulmaya çalHKmHKlardH, yani dünyadaki tüm diFer boylamlarHn hesaplanabileceFi çizgiyi.
Bugün ise bu çizgi ngiltere, Greenwich'teydi.
Ama her zaman orada olmamHKtH.
Greenwich baKlangHç meridyeni olarak seçilmeden çok önceleri, tüm dünyanHn sHfHr
meridyeni doFruca Paris'in ve Saint-Sulpice Kilisesi'nin üstünden geçerdi, Saint-Sulpice'deki
pirinç iKaret dünyanHn ilk baKlangHç meridyeninin bir anHsHydH ve Greenwich bu Kerefi Paris'in
elinden 1888 yHlHnda aldHFH halde, asHl Gül Çizgisi'ni görmek hâlâ mümkündü.
ÖFretmen, Silas'a, "Demek efsane gerçekmiK," dedi. 'TarikatHn kilit taKHnHn 'Gül Kareti'nin
altHnda' olduFu söylenir."
SHralardan birinde hâlâ diz çökmekte olan Silas etrafta kimsenin bulunmadHFHndan emin
olmak için gözlerim kilisede gezdirdi. Bir an için koro balkonundan bir hHKHrtH geldiFini sandH.
Dönüp birkaç dakika boyunca o yöne baktH. Hiçbir Key yoktu.
Yaln z m.
AyaFa kalkarak, yüzünü sunaFa döndü ve üç kez diz çöktü. Sonra sola döndü ve kuzeye
dikilitaKa doFru uzanan parlak Gül Çizgisi'ni izledi.
O sHrada Roma'daki Leonardo da Vinci HavaalanH'nda, iniK pistine çarpan tekerlek sesleri
Piskopos Aringarosa'yH uykusundan uyandHrdH.
Dalm ) m, diye düKündü, uyuyacak kadar rahatlamHK olduFuna KaKHrmHKtH.
Uçakta, "Benvenuto a Roma”,* diye anons edildi.
DoFrulup oturan Aringarosa siyah cüppesini düzeltti ve yüzüne bir gülücük yerleKtirdi. Bu
yolculuFu yaptHFHna memnundu. Çok uzun zamandHr savunmadaydHm. Ama bu gece, kurallar
deFiKmiKti. Daha beK ay önce Aringarosa kaderin geleceFinden endiKeleniyordu. ArtHk,
TanrH'nHn da izniyle, çözüm kendiliFinden oluKuyordu.
-lahi müdahale.
EFer bu gece iKler Paris'te planladHFH gibi yürürse, Aringarosa yakHnda HHristiyanlHk
dünyasHnda onu en güçlü adam haline getirecek bir Keye sahip olacaktH.

*

Roma'ya hoK geldiniz.
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Sophie nefes nefese, Devlet Salonu'nun -Mona Lisa'nHn bulunduFu oda- geniK tahta
kapHlarHnHn önüne varmHKtH. çeri girmeden önce, koridorun iki metre kadar ötesinde,
büyükbabasHnHn cesedinin spot HKHFH altHnda yattHFH yere doFru gönülsüz bir bakHK attH.
DuyduFu vicdan azabH öylesine Kiddetli ve aniydi ki, suçluluk duygusuna derin bir üzüntü
eKlik ediyordu. Bu adam son on yHl içinde onu defalarca aramHK, ama Sophie hiçbir Key
yapmamHKtH, gönderdiFi mektuplarla paketleri açmadan bir çekmeceye tHkmHK ve onu görmek
için harcadHFH çabalarH geri çevirmiKti. Bana yalan söyledi! Korkunç s rlar saklad ! Ne
yapmam gerekiyordu? Ve iKte böylece onu hayatHndan çHkarmHKtH. Tamamen.
ArtHk büyükbabasH ölmüKtü ve onunla mezarHndan konuKuyordu.
Mona Lisa.
Büyük tahta kapHlara uzanHp itti. KapH gHcHrdayarak açHldH. Bir süre için kapH eKiFinde duran
Sophie önündeki büyük dörtgen odaya göz gezdirdi. BurasH da hafif bir kHrmHzH HKHkla
aydHnlatHlmHKtH. Devlet Salonu müzenin en nadir culs-de-sac’larHndan* biriydi. Büyük
Galeri'nin ortasHnda bulunan ve çHkHKH olmayan tek oda. OdanHn tek giriKi olan bu kapH, karKH
duvardaki dört buçuk metrelik dev bir Boticelli'ye bakHyordu. Bunun altHnda, parke zeminin
ortasHna, Louvre'un en deFerli hazinelerini hayranca izleyen ziyaretçilerin bacaklarHnH uzatHp
dinlenebilmeleri için çok büyük sekizgen bir divan yerleKtirilmiKti.
Sophie içeri girmeden önce bir Keyi yanHna almayH unuttuFunu biliyordu. Siyah ) k.
Koridordan, uzaktaki HKHklarHn altHnda yatan ve etrafH elektronik cihazlarla çevrili
büyükbabasHna baktH. EFer buraya bir Kev yazmHKsa, bunu mutlaka filigran kalemiyle yazmHK
olmalHydH.
Derin bir nefes alan Sophie bol HKHkla aydHnlatHlmHK cinayet mahalline koKuKturdu.
BüyükbabasHna bakamHyordu, dikkatini sadece teknik bölümün kullandHFH cihazlara vermiKti.
Küçük bir kHzHlötesi fener bularak süveterinin cebine attH ve koridordan aceleyle Devlet
Salonu'nun açHk kapHlarHna geri koKtu.
Sophie köKeyi dönerek, eKiFe adHmHnH atmHKtH. Ama onun giriKini odanHn içinden kendisine
doFru gelen beklenmedik ayak sesleri karKHladH. Burada biri var! KHrmHzH sisin içinde birden
hayaletimsi bir figür belirmiKti. Sophie sHçrayarak geri çekildi.
" Kte buradasHn!" Langdon'Hn silueti Sophie'nin önüne çHktHFHnda, boFuk fHsHltHsH
duyulmuKtu.
Sophie'nin içi sadece kHsa bir süre için rahatlamHKtH. "Robert, sana buradan çHkmanH
söylemiKtim! EFer Fache..."
"Neredeydin?"
"Siyah HKHk bulmam gerekiyordu," diye fHsHldarken, eliyle havaya kaldHrmHKtH. "EFer
büyükbabam bana bir mesaj bHraktHysa..."
"Sophie, dinle." Langdon mavi gözlerini ona dikmiK nefesini tutuyordu. "P.S. harfleri...
sana baKka bir Key ifade ediyor mu? Herhangi bir Key?"
Seslerinin koridorda yankHlanmasHndan endiKe eden Sophie, onu Devlet Salonu'ndan içeri
çekip devasa çift kapHyH sessizce kapattH ve içeriden kilitledi. "Sana söylemiKtim, Prenses
Sophie'nin ilk harfleri."
"Biliyorum, ama baKka bir yerde daha gördün mü? Büyükbaban P.S. harflerini baKka bir
Kekilde kullanmHK mHydH? Monogram olarak kullanmHK ya da Kahsi eKyalarHnHn üstüne yazmHK
olabilir mi?"
Bu soru Sophie'yi KaKHrtmHKtH. Robert bunu nas l bilebilir? Sophie, gerçekten de P.S.
harflerini daha önce bir çeKit monogramda görmüKtü. Dokuzuncu yaKgününden bir gün
*

ÇHkmaz sokak.

önceydi. DoFum günü hediyelerini bulmalH için gizlice evi arHyordu. O zamanlar bile
kendisinden saklanan sHrlardan hoKlanmazdH. Bu y l Grand-pére bana ne ald ? RaflarH ve
çekmecelerin içini aramHKtH. Bana istedi im bebe i ald m ? Nereye saklam ) olabilir?
Tüm evi arayHp, hiçbir Key bulamayan Sophie, büyükbabasHnHn yatak odasHna gizlice girme
cesaretini göstermiKti. Onun odaya girmesi yasaktH ama büyükbabasH aKaFHdaki kanepede
uyuyordu.
Bir göz at p ç kaca m!
GHcHrdayan parkenin üstünde parmaklarHnHn ucuna basarak dedesinin gardHrobuna gitmiK
ve elbiselerinin arkasHndaki raflarH aramHKtH. Hiçbir Key yoktu ArdHndan yataFHn altHna baktH.
Hâlâ bir Key yoktu. ÇalHKma masasHnHn yanHna gitmiK ve çekmeceleri teker teker açarak,
dikkatlice karHKtHrmaya baKlamHKtH. Buralarda benim için bir )ey olmal ! Son çekmeceye
geldiFinde hâlâ oyuncak bebeFe dair bir ize rastlayamamHKtH. Keyifsiz bir Kekilde son
çekmeceyi açtH ve büyükbabasHnHn giydiFini hiç görmediFi siyah kHyafetleri bir kenara itti.
Çekmecenin arka tarafHnda parlayan altHn gözüne iliKtiFinde çekmeceyi kapatmak üzereydi.
Köstekli bir cep saatine benziyordu, ama büyükbabasHnHn bunlardan kullanmadHFHnH biliyordu.
Ne olduFunu anlamaya çalHKHrken kalbi hHzla çarpHyordu.
Bir kolye!
Sophie zinciri dikkatle çekmeceden çHkardH. Ucundan sarkan harika altHn anahtarH
gördüFünde çok KaKHrmHKtH. AFHrdH ve parlHyordu. BüyülenmiK bir halde yukarH kaldHrdH. Daha
önce gördüFü anahtarlara hiç benzemiyordu. Genellikle anahtarlar yassH ve çentikli olurdu
ama bunun her tarafH kabarcHklH üçgen bir gövdesi vardH. Büyük altHn baKH haç biçimindeydi
ama normal bir haça benzemiyordu. ArtH iKareti gibi, eKit uzunlukta kollan vardH. HaçHn
ortasHna garip bir sembol yerleKtirilmiKti -çiçeFe benzer bir desenle iç içe geçmiK iki harf.
Harfleri okuyup, kaKlarHnH çatarken, "P.S.," diye fHsHldadH. Bu ne olabilirdi ki?
"Sophie?" BüyükbabasHnHn sesi kapH eKiFinden gelmiKti.
rkilerek dönerken anahtar yere düKmüK ve yüksek bir ses çHkarmHKtH. BüyükbabasHnHn
yüzüne bakmaya korkarak, gözlerini yerdeki anahtara dikmiKti. BaKHnH kaldHrHp, "Ben... doFum
günü hediyemi arHyordum," derken onun güvenine ihanet ettiFini biliyordu.
BüyükbabasH, sonsuzluk kadar uzun gelen bir süre boyunca eKikte durmuKtu. Sonunda
sHkHntHyla uzun bir nefes almHKtH. "AnahtarH yerden al Sophie."
Sophie anahtarH tekrar eline almHKtH.
BüyükbabasH içeri girmiKti. "Sophie, baKkalarHnHn özel hayatHna saygH göstermelisin."
Nazik bir Kekilde çömelip anahtarH ondan almHKtH. "Bu anahtar çok özeldir. EFer onu
kaybetseydin..."
BüyükbabasHnHn yumuKak sesi onun kendini daha da kötü hissetmesine neden olmuKtu.
"Üzgünüm Grand-pére. Gerçekten üzgünüm." DurmuKtu. "Bunun doFum günüm için bir
kolye olduFunu sanmHKtHm."
BüyükbabasH, ona bir süre baktH. "Bunu bir kez daha söyleyeceFim Sophie, çünkü önemli.
BaKkalarHnHn özeline saygH duymayH öFrenmelisin'
"Evet Grand-pére."
"Bunu baKka zaman konuKuruz. imdi bahçenin temizlenmesi gerekiyor."
Sophie aceleyle günlük iKinin basma koKmuKtu.
Ertesi sabah Sophie, büyükbabasHndan hiçbir doFum günü hediyesi almamHKtH.
YaptHFHndan sonra almayH beklemiyordu. Ama büyükbabasH gün boyunca onu tebrik bile
etmemiKti. O gece üzgün bir ruh haliyle yataFHna girmiKti. Ama yataFa girdiFinde, yastHFHnHn
üstünde onu bekleyen bir kart bulmuKtu. KartHn üstünde basit bir bilmece yazHyordu.
Bilmeceyi henüz çözmeden gülümsemeye baKlamHKtH. Bunun ne oldu unu biliyorum!
BüyükbabasH aynHnH onun için son yHlbaKH sabahH yapmHKtH.
Bir define av !

Çözene kadar bilmeceyi azimle okumuKtu. Cevap, onu evin baKka bir bölümüne
götürüyordu, orada da baKka bir kart ve baKka bir bilmece bulmuKtu. Bu bilmeceyi de çözerek,
bir sonraki karta koKmuKtu. Evin içinde çHlgHnca ileri geri koKuKturuyor, bir ipucundan
diFerine geçiyordu. Son bulduFu ipucu onu doFruca kendi yatak odasHna yöneltmiKti. Sophie
merdivenleri atlayarak çHkmHK, yatak odasHndan içeri dalmHK ve sonunda durmuKtu. OdanHn
ortasHnda, gidonuna kurdele baFlanmHK kHrmHzH bir bisiklet duruyordu. Sevinçle çHFlHk atmHKtH.
OdanHn köKesinden gülümseyen büyükbabasH, "Oyuncak bebek istediFini biliyorum,"
demiKti. "Bundan daha çok hoKlanacaFHnH düKündüm.
Ertesi gün büyükbabasH patikada yanHndan koKarak, ona nasHl bisiklete binileceFini
öFretmiKti. Sophie çimenlerin arasHna dalHp dengesini kaybedince ikisi birden otlarHn üstüne
yuvarlanmHK ve gülmüKlerdi.
Sophie, onu kucaklayarak, "Grand-pére," demiKti. "Anahtar için gerçekten özür dilerim."
"Biliyorum tatlHm. Affedildin. Sana kHzgHn kalamam. Büyükbabalar torunlar daima
birbirlerini baFHKlarlar."
Sophie sormamasH gerektiFini biliyor ama kendini tutamHyordu. "O neyi açHyor? Daha
önce hiç öyle bir anahtar görmedim. Çok güzeldi."
BüyükbabasH bir süre sessiz kalmHKtH. Sophie, onun nasHl cevap vereceFini düKündüFünü
anlayabiliyordu. Grand-pére asla yalan söylemez. "Sonunda, "Bir kutuyu açHyor," demiKti.
"Orada pek çok sHr saklHyorum."
Sophie suratHnH asmHKtH. "SHrlardan nefret ediyorum!"
"Biliyorum, ama bunlar önemli sHrlar. Ve bir gün sen de onlara benim kadar saygH
göstermeyi öFreneceksin."
"AnahtarHn üstünde harfler ve bir çiçek gördüm."
"Evet, o benim en sevdiFim çiçek. AdH Fleur-de-lis. Bahçede onlardan var. Beyaz olanlar.
ngilizcede bu çiçeklere zambak deniyor."
"OnlarH biliyorum! Benim de en sevdiFim çiçekler!"
"O zaman seninle bir anlaKma yapacaFHm." BüyükbabasHnHn kaKlarH, ona her nasihat
veriKinde olduFu gibi iyice yukarH kalkmHKtH. "EFer anahtarHmH sHr olarak saklayabilirsen ve bu
konuda ne benimle, ne de bir baKkasHyla bir daha asla konuKmazsan bir gün onu sana
veririm."
Sophie kulaklarHna inanamamHKtH. "Verecek misin?"
"Söz veriyorum. ZamanH geldiFinde anahtar senin olacak. Üstünde senin ismin yazHyor,"
Sophie kaKlarHnH çattH. "HayHr yazmHyor. P.S. yazHyor. Benim ismim P.S. deFil!"
BüyükbabasH sesini alçaltarak, kimsenin duymadHFHna emin olmak istiyormuK gibi etrafa
bakmHKtH. "Peki Sophie, P.S.'in bir Kifre olduFunu bilmen gerekiyor. Bunlar senin isminin gizli
baKharfleri."
Gözleri büyümüKtü. "Benim gizli baKharflerim mi var?"
"Elbette. TorunlarHn her zaman sadece büyükbabalarHnHn bildiFi gizli baKharfleri vardHr."
BüyükbabasH onu gHdHkladH. "Prenses Sophie." Sophie kHkHrdamHKtH. "Ben prenses
deFilim!" BüyükbabasH göz kHrpmHKtH. "Benim için öylesin." O günden sonra bir daha asla
anahtar hakkHnda konuKmamHKlardH. Ve ismi Prenses Sophie olmuKtu.
Sophie, Devlet Salonu'nda sessizce durmuK, kaybHnHn acHsHna katlanHyordu.
Ona garip bir Kekilde bakan Langdon, "BaKharfler," diye fHsHldadH "OnlarH görmüK
muydun?"
Sophie müzenin koridorlarHnda fHsHldayan büyükbabasHnHn sesini duyar gibi oldu. Bu
anahtar hakk nda asla konu)ma Sophie. Ne benimle, ne de bir ba)kas yla. BaFHKlama
konusunda büyükbabasHna karKHlHk veremediFini biliyor ve güvenini yeniden sarsHp
sarsmayacaFHnH düKünüyordu. P.S. Robert Langdon' bul. BüyükbabasH Langdon'Hn yardHm

etmesini istemiKti, Sophie baKHnH evet anlamHnda salladH. "Evet daha önce P.S. harflerini bir
kez görmüKtüm. Çok küçükken."
"Nerede?"
Sophie tereddüt etti. "Onun için çok önemli olan bir Keyin üstünde."
Langdon gözlerini onunkilere dikmiKti. "Sophie bu çok önemli. Bana harflerin yanHnda bir
sembol olup olmadHFHnH söyleyebilir misin? Mesela bir fleur-de-lis olabilir mi?"
Sophie hayretten geriye doFru sendeler gibi oldu. "Ama... bunu nereden biliyor
olabilirsin?"
Langdon rahat bir nefes alHp, sesini alçalttH. "BüyükbabanHn gizli bir cemiyet üyesi
olduFundan emin gibiyim. Çok eski bir gizli kardeKlik."
Sophie karnHnda bir Keyin düFümlendiFini hissetti. O da bundan emindi. On yHl süresince,
bu dehKet verici gerçeFi teyit eden olayH unutmaya çalHKmHKtH. Akla gelmeyecek bir olaya tanHk
olmuKtu. Ba )lanamazd .
Langdon, "Fleur-de-lis," dedi. "P.S. harfleri ile bir araya geldiFinde, kardeKliFin resmi
armasHnH meydana getirir. OnlarHn logosunu."
"Sen bunu nereden biliyorsun?" Sophie içinden, Langdon'Hn da bir üye olduFunu
söylememesi için dua ediyordu.
"Bu grup hakkHnda bir kitap yazmHKtHm," derken sesi heyecandan titriyordu. "Gizli
cemiyetlerin sembollerini araKtHrmak benim uzmanlHk alanHm. Kendilerine Prieuré de Sion Sion TarikatH- diyorlar. Merkezleri burada Fransa'da ve tüm Avrupa'da çok güçlü üyeleri var.
AslHna bakarsan, dünyadaki en eski gizli cemiyetlerden biri."
Sophie daha önce onlar hakkHnda hiçbir Key duymamHKtH.
Langdon artHk hHzla konuKuyordu. 'TarikatHn üyeleri arasHnda tarihin kültürlü isimleri
vardH: Boticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo gibi adamlar" Durdu, ardHndan akademik
coKkuyla, "Ve Leonardo da Vinci," dedi.
Sophie, ona bakHyordu. "Da Vinci gizli bir cemiyet üyesi miydi?"
"Da Vinci, kardeKliFin Büyük Üstat'H olarak 1510 ile 1519 yHllarH arasHnda tarikata
baKkanlHk etti. Bu da büyükbabanHn Leonardo'nun çalHKmalarHna yönelik tutkusunu
açHklayabilir. kisi arasHnda tarihi bir kardeKlik baFH var. Ve her Key, tanrHça ikonolojisi,
paganizm, diKi ilahlar ve kiliseyi küçük görmeye olan meraklarHnH mükemmel bir biçimde
açHklHyor. TarikatHn tarih boyunca kutsal diKilere karKH büyük bir saygH gösterdiFine dair pek
çok vesika var."
"Bana bu topluluFun tanrHçalara tapan bir çeKit pagan mezhebi olduFunu mu
söylüyorsun?"
"Daha çok tanrHçalara tapan pagan mezhebi olduklarHnH söylüyorum. Ama daha da
önemlisi, çok eski bir sHrrHn muhafHzlarH olarak bilinirler. Bu da onlarH tahmin edilemeyecek
kadar güçlü kHlar."
Langdon'Hn gözlerindeki inanca raFmen, Sophie kesinlikle inanmayan bir ifade takHnmHKtH.
Gizli bir pagan mezhebi mi? Leonardo da Vinci'nin ba)kanl k etti i bir mezhep mi? KulaFa
tamamHyla saçma geliyordu. Ve unutmaya çalHKtHFH halde, zihni on yHl geriye gitmeye
çalHKHyordu -yanlHKlHkla büyükbabasHnH bastHFH ve hâlâ kabul edemediFi o olaya Kahit olduFu
geceye. AçHklamasH bu olabilir miydi?
Langdon, "YaKayan tarikat üyelerinin kimlikleri son derece gizli tutulur,' dedi. "Ama
çocukken gördüFün P.S. ve fleur-de-lis bunun kanHtHydH. Bu sadece tarikatla ilgili olabilir."
Sophie artHk Langdon'Hn, büyükbabasH hakkHnda daha önce tahmin ettiFinden çok daha
fazlasHnH bildiFini anlHyordu. Bu AmerikalHnHn onunla paylaKmasH gereken çok Key olduFu
belliydi ama burasH yeri deFildi. "Seni yakalamalarHna izin veremem Robert. KonuKmamHz
gereken çok Key var. Gitmen gerek!"

Langdon, onun sesini ancak belli belirsiz bir mHrHltH olarak duyabiliyordu. Hiçbir yere
gitmeyecekti. imdi baKka bir yerde kaybolmuKtu. Eski sHrlarHn yüzeye çHktHFH bir yerde.
UnutulmuK tarihin gölgelerden sHyrHldHFH bir yerde.
Langdon suyun altHnda hareket ediyormuK gibi yavaKça baKHnH çevirdi ve kHrmHzH sisin
arasHndan Mona Lisa'ya baktH.
Fleur-de-lis... Lisa çiçe i... Mona Lisa.
Hepsi birbirinin içine girmiKti, Sion TarikatH ile Leonardo da Vinci'nin en derin sHrlarHnH
aktaran sessiz bir senfoni gibiydi.
Birkaç kilometre ötede, Les Invalides'in ardHndaki nehir kenarHnda çift römorklu
kamyonun silah zoruyla durdurulan Koförü KaKkHnlHktan aFzH bir karHK açHk, adli polis Kefinin
bir kalHp sabunu hHrsla Seine Nehri'ni kabarmHK sularHna fHrlatmasHnH seyrediyordu.
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Silas Saint-Sulpice'deki dikilitaKHn üst tarafHna doFru bakarken, heybetli mermerin gövde
uzunluFunu hesaplamaya çalHKHyordu. KaslarH zindeleKerek gerilmiKti. YalnHz olduFundan
emin olmak için bir kez daha kilisede etrafHna iyice baktH. Daha sonra mecburiyetten deFil de,
daha çok saygHsHndan heykelin altHnda diz çöktü.
Kilit ta) Gül Çizgisi'nin alt nda sakl .
Sulpice dikilita) n n alt nda.
Tüm kardeKler bunu teyit etmiKlerdi.
ArtHk dizlerinin üstünde duran Silas ellerini taK zeminin üstünde gezdirdi. Karolardan
birinin çHkabileceFini gösteren herhangi bir ize rastlamamHKtH, bu yüzden yumruFuyla yere
yavaKça vurmaya baKladH. San çizgiyi takip ederek dikilitaKa biraz daha yaklaKtHFHnda, çizgiye
komKu olan her karoya vurdu. Sonunda birinin sesi diFerlerinden farklH gelmiKti.
Yerin alt nda bo) bir alan var!
Silas gülümsedi. KurbanlarH doFruyu söylemiKlerdi.
AyaFa kalkHp, mabette yer karosunu kHrmaya yardHma olacak bir Key aradH.
Silas'Hn tepesindeki balkonda duran Rahibe Sandrine güçlükle soluk alHyordu. En büyük
korkusu gerçekleKmiKti. Bu ziyaretçi göründüFü gibi deFildi. Gizemli Opus Dei keKiKi SaintSulpice'e baKka bir amaçla gelmiKti.
Gizli bir amaç için.
S rlar olan tek ki)i sen de ilsin, diye düKündü.
Rahibe Sandrine Bieil, bu kilisenin sadece bakHcHsH deFildi. Ve bu gece eski çarklar
dönmeye baKlamHKtH. Bu yabancHnHn dikilitaKHn altHna gelmesi kardeKlikten bir iKaretti.
Sessiz bir tehlike alarm yd .

25
Paris'teki ABD BüyükelçiliFi, Champs-Elysées'nin hemen güneyinde, Avenue
Gabriel'deki küçük bir sitedir. Üç dönümlük arazi ABD topraFHymHK gibi kabul edilir, yani bu
arazinin üstünde duran herkes, BirleKik Devletler'deki kanunlara tabi tutulur ve aynH korunma
haklarHna sahiptir.
Büyükelçilikte gece vardiyasHnda çalHKan santral memuru, telefon çaldHFHnda Time
dergisinin uluslararasH baskHsHnH okuyordu.
"ABD BüyükelçiliFi," diye cevap verdi.
" yi akKamlar." Arayan kiKi FransHz aksanHyla ngilizce konuKuyordu "YardHma ihtiyacHm
var." AdamHn kullandHFH nazik kelimelere raFmen, ses tonu sert ve resmiydi. "Bana, otomatik
sisteminizde benim için bir mesaj olduFu söylendi. smim Langdon. Ne yazHk ki, üç haneli
eriKim Kifremi unuttum. YardHmcH olabilirseniz, çok sevinirim."
Santral memuru KaKHrarak susmuKtu. "Üzgünüm efendim. MesajHnHz oldukça eski olmalH.
Bu sistem iki yHl önce güvenlik tedbirleri nedeniyle kaldHrHldH. AyrHca tüm eriKim Kifreleri beK
haneliydi. Size mesajHnHz olduFunu kim söyledi?"
"Yani otomatik telesekreter sisteminiz yok mu?"
"HayHr efendim. Size gelen mesajlar hizmet bölümümüzde el yazHsHyla alHnHr. sminiz
neydi?"
Ama adam telefonu kapatmHKtH.
Bezu Fache, Siene Nehri'nin kHyHsHnda aKaFH yukarH volta atarken kendini sersem gibi
hissediyordu. Langdon'H yerel bir numarayH çevirirken, sonra üç haneli bir Kifreyi girerken ve
sonra da bir kaydH dinlerken gördüFüne emindi. Ama Langdon e er büyükelçili i aramad ysa,
kimi aram ) olabilirdi?
ste o anda, cep telefonuna bakan Fache, cevabH ellerinde tuttuFunu fark etti. Langdon bu
aramay benim telefonumdan yapt .
Cep telefonunun mönüsüne girerek, son aranan numaralardan Langdon’Hn yaptHFH aramayH
buldu.
Üç haneli 454 sayHsHnHn takip ettiFi bir Paris numarasHydH.
NumarayH yeniden arayan Fache hattHn çalmasHnH bekledi.
Sonunda bir kadHn sesi cevap verdi. KayHttaki ses, "Bonjour, vous étes bien chez Sophie
Neveu," diyordu. "Jesuis absentepour lemoment, mais..."
Fache rakamlarH tuKlarken kanH kaynamaya baKlamHKtH 4... 5... 4.
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O muazzam ününe raFmen, Mona Lisa sadece yetmiK sekiz santime elli üç santim
ebatHndaydH... Louvre'un hediyelik eKya dükkânHnda satHlan posterlerinden bile daha küçüktü.
Devlet Salonu'nun kuzeybatH duvarHnda, altH santim kalHnlHFHndaki pleksiglas panelin arkasHnda
asHlH duruyordu. Kavak aFacHndan yapHlmHK bir tahta panonun üstüne boyanan resmin o buFulu
havasH Da Vinci'nin, birbirinin içinde kaybolan formlar anlamHna gelen sfumato tarzHndaki
ustalHFHnH ortaya koyuyordu.
Mona Lisa -ya da Fransa'da dedikleri gibi La Jaconde- Louvre'a getirildikten sonra iki kez
çalHnmHKtH. En son 1911 yHlHnda Louvre'un "salle impénétrable" Carre Salonu'ndan çalHnmHKtH.
Paris'liler sokaklarda aFlamHK ve hHrsHzlarHn tabloyu iade etmeleri için gazetelere ilanlar
vermiKlerdi. Mona Lisa iki yHl sonra Floransa'da bir otel odasHndaki sandHFHn altHndaki sahte
bölmelerin içinde bulunmuKtu.
Sophie'ye açHkça bir yere gitmeyeceFini belirtmiK olan Langdon, Devlet Salonu'nda
onunla birlikte hareket ediyordu. Sophie siyah HKHFH açtHFHnda Mona Lisa hâlâ iki metre ötede
duruyordu. Fenerden çHkan mavi HKHk önlerinde yelpaze gibi açHlmHKtH. Sophie, bir maden
arayHcHsH gibi HKHFH yerde ileri geri hareket ettirirken, gazHKHl mürekkebin izine rastlamaya
çalHKHyordu.
Onun yanHndan yürüyen Langdon sanat Kaheserleriyle karKHlaKmanHn verdiFi tatlH ürpertiyi
hissetmeye baKlamHKtH bile. Sophie'nin elindeki siyah HKHktan çHkan morumsu HKHFHn ötesini
görebilmek için kendini zorladH. Sol tarafta, boK parke denizindeki karanlHk bir adaya
benzeyen, sekizgen divan görülüyordu.
Langdon artHk duvardaki karanlHk cam paneli görmeye baKlamHKtH, arkasHnda, özel
hücresinin duvarlarH arasHnda, dünyanHn en ünlü tablosunun asHlH durduFunu biliyordu.
Langdon, Mona Lisa'nHn dünyadaki en ünlü tablo olarak ün kazanmasHnHn muammalH
gülümseyiKiyle ilgisi olmadHFHnH biliyordu. Sanat tarihçileri ya da komplo meraklHlarH
tarafHndan onun hakkHnda yapHlan gizemli yorumlarla da ilgisi yoktu. Mona Lisa'nHn bu kadar
ünlü olmasHnHn nedeni çok basitti çünkü Leonardo da Vinci, onun en büyük baKarHsH olduFunu
söylemiKti GittiFi her yere bu tabloyu beraberinde taKHr ve nedeni sorulduFunda diKi
güzelliFinin en yüce ifadesinden ayrHlmanHn ona zor geldiFini söylerdi.
Buna raFmen pek çok sanat tarihçisi Da Vinci'nin Mona Lisa'ya duyduFu saygHnHn,
sanatsal ustalHFHyla ilgisi olmadHFHndan KüphelenmiKti. Gerçekte bu tablo, sHradan bir sfumato
portresiydi. Pek çoklarH Da Vinci'nin bu esere duyduFu saygHnHn çok daha derin bir Keyden
kaynaklandHFHnH iddia etmiKti: resmin içinde saklH gizli bir mesaj. DoFrusu Mona Lisa içinde
en çok espri barHndHran resimlerden biriydi. Tablonun içerdiFi çift anlamlar ve eFlendirici
kinayeler, sanat tarihi kitaplarHnda açHklanmHKtH ama, inanHlmaz bir Kekilde insanlarHn büyük
bir kHsmH onun gülüKünü büyük bir gizem olarak nitelendiriyordu.
Langdon ilerlerken, hiç de gizemli de il, diye düKündü, tablonun belirsiz çerçevesi
Kekillenmeye baKlamHKtH. Hiç de gizemli de il.
Langdon, Mona Lisa'nHn sHrrHnH son olarak alHKHlmadHk bir toplulukla paylaKmHKtH -Essex
lçe Cezaevi'ndeki bir düzine hükümlüyle. Langdon'Hn hapiste verdiFi seminer, Harvard'Hn
hapishanelere eFitim ulaKtHrma programHnHn bir parçasHydH. Langdon'Hn meslektaKlarH buna
Mahkûmlar -çin Kültür diyordu.
KaranlHk hapishane kütüphanesinde projektörün baKHnda duran Langdon, Mona Lisa'nHn
sHrrHnH seminere gelen mahkûmlarla paylaKHyordu. OnlarHn konuyla ilgilenmelerine oldukça
KaKHrmHKtH, üstün körü dinliyorlardH ama akHllHydHlar. Mona Lisa’nHn kütüphane duvarHndaki
HKHktan görüntüsüne doFru yürüyen Langdon, "Fark edebileceFiniz gibi," demiKti. "Yüzünün

arkasHnda eKit olmayan bir fon var." Langdon dikkat çekici tutarsHzlHFH gösteriyordu. "Da
Vinci sol taraftaki ufuk çizgisini saFdakinden belirgin derecede aKaFHda çizmiKti."
Mahkûmlardan biri, "Yüzüne gözüne mi bulaKtHrmHK yani?" diye sormuKtu.
Langdon kHkHrdayarak gülmüKtü. "HayHr. Da Vinci bunu sHk yapmazdH. DoFrusu, bu Da
Vinci'nin baKvurduFu ufak bir hileydi. Da Vinci sol taraftaki kHr planHnH daha aKaFHda tutarak,
Mona Lisa'nHn saF tarafta olduFundan daha büyük görünmesini saFlamHKtH. Resmin içindeki
küçük bir Da Vinci KakasH. Tarihte erkeklere ve diKilere atfedilmiK yönler vardHr, sol diKi, saF
erkektir. Da Vinci diKi ilkelerin büyük bir hayranH olduFundan Mona Lisa'yH sol tarafta,
saFdan daha büyük görünecek Kekilde çizmiKti."
KeçisakallH ufak bir adam, "Ben onun o biçim olduFunu duymuKtum," demiKti.
Langdon yüzünü buruKturmuKtu. "Tarihçiler genellikle böyle demezler ama evet, Da Vinci
bir homoseksüeldi."
"Bu yüzden mi diKilere kafayH bu kadar takmHKtH?"
"AslHna bakHlHrsa Da Vinci, erkekle diKi arasHndaki dengeyi vurgulardH. nsan ruhunun,
erkek ve diKi unsurlar bir arada olmadan aydHnlanamayacaFHna inanHrdH."
Birisi, "Yani piliçlerle babafingolar gibi," diye seslenmiKti.
Bu sözler abartHlH kahkahalara neden olmuKtu. Langdon hermaphrodite kelimesinin
kökenbilîmsel açHklamasHnH yapHp, Hermes ve Afrodit'le olan baFlantHsHnH anlatmayH düKünmüK
ama içinden bir ses ona sözlerinin bu kalabalHkta kaybolacaFHnH söylemiKti.
ri kHyHm bir adam, "Hey, Bay Langford," dedi. "Mona Lisa'nHn Vinci'nin kadHn kHlHFHnda
kendi resmi olduFu doFru mu? Bunun doFru olduFunu duydum."
Langdon, "Bu doFru olabilir," demiKti. "Da Vinci KakacH biriydi ve Mona Lisa ile Da
Vinci'nin kendi yüzüne ait çizdiFi portreler bilgisayarda karKHlaKtHrHldHFHnda önemli
benzerlikler bulundu. Da Vinci her neyin peKinde olursa olsun," demiKti. "Onun Mona Lisa'sH
ne diKi, ne de erkekti. çinde ince bir androjen mesajH var. Her ikisinin birbirinin içinde erimiK
hali."
"Bunun, Mona Lisa’nHn çirkin bir piliç olduFunu söylemenin Harvard'casH olmadHFHna
emin misin?"
Langdon gülmüKtü. "HaklH olabilirsin. Ama Da Vinci tablonun androjen olduFuna dair pek
çok ipucu bHrakmHKtH. AranHzda hiç Amon diye bir MHsHr tanrHsH duyan var mH?"
ri adam, "Evet ya!" demiKti. "Erkek bereket tanrHsH!"
Langdon etkilenmiKti.
"Bütün kutu Amon prezervatiflerinin üstünde böyle yazHyor." ri adam arsHzca sHrHtmHKtH.
"Ön tarafta elinde koç baKH tutan bir erkek var üstünde MHsHr bereket tanrHsH olduFu yazHyor."
Langdon bu markaya aKina deFildi ama korunma üreticinin hiyeroglifleri doFru
kullandHFHna memnun olmuKtu. "Aferin. Amon gerçekten de koç baKH tutan bir erkekle ifade
edilir ve onun rasgele cinsel iliKkileriyle kHvrHmlH boynuzlarH, günümüzün cinsel argosu 'azgHn'
ile iliKkilidir."
"Atma!"
"AtmHyorum," demiKti Langdon. "Peki Amon'un karKH cinsteki denginin kim olduFunu
biliyor musunuz? MHsHr bereket tanr ças ?"
Sorunun ardHndan saniyeler süren bir sessizlik hâkim olmuKtu.
Elinde bir keçeli kalem tutan Langdon onlara, " sis," dedi. "Demek bir erkek tanrH Amon
var." Bunu yazmHKtH. "Ve bir de diKi tanrHça sis, eski resim yazHlarHnda bir zamanlar ona
L'ISA denirdi."
Langdon yazma iKini bitirince, projektörden uzaklaKtH.

AMONL'ISA
"ÇaFrHKHm yapHyor mu?" diye sormuKtu.

Birisi soluk soluFa, "Mona Lisa... tanrH aKkHna," demiKti.
Langdon baKHnH sallamHKtH. "Beyler, Mona Lisa'nHn sadece yüzü androjen olmakla kalmaz,
ismi de erkek ile diKinin ilahi birleKiminin bir anagramHdHr. Ve iKte bu dostlarHm, Da Vinci'nin
küçük sHrrH ve Mona Lisa'nHn bilmiK gülümsemesinin nedenidir."
Mona Lisa'dan üç metre kadar ötede birden dizlerinin üstüne çöken Sophie, "Büyükbabam
buradaydH," dedi. Siyah HKHFH usulca parkedeki bir noktaya tuttu. lk baKta Langdon hiçbir Key
görememiKti. Ama sonra onun yanHnda diz çöktüFünde, parHldayan ufak bir damlacHk gördü.
Mürekkep mi? Birden, siyah HKHFHn aslHnda ne iK için kullanHldHFH aklHna gelmiKti. Kan. Tüyleri
ürpermiKti. Sophie haklHydH. Jacques Sauniére ölmeden önce Mona Lisa’yH ziyaret etmiKti.
AyaFa kalkan Sophie, Bir nedeni olmasaydH buraya gelmezdi," diye fHsHldadH. "Burada
bana bir mesaj bHraktHFHnH biliyorum." Mona Lisa’ya doFru son adHmlarHnH hHzla atarak,
tablonun hemen önündeki yere HKHk tuttu. IKHFH çHplak parkenin üstünde ileri geri hareket
ettiriyordu,
"Burada hiçbir Key yok!"
Langdon o sHrada, Mona Lisa’nHn önündeki koruyucu camHn üstünde mor bir parHltH
görmüKtü. EFilerek Sophie'yi bileFinden tuttu ve HKHFH yavaKça tablonun üstüne doFrulttu.
Her ikisi de donakalmalardH.
CamHn üstünde, tam olarak Mona Lisa'nHn yüzüne gelecek Kekilde karalanan dört kelime
mor HKHkla parlHyordu.
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Sauniére'in masasHnda oturan TeFmen Collet, duyduklarHna inanamadHFHndan, telefonu
kulaFHna iyice bastHrHyordu. Fache'yi do ru mu duydum? "Bir kalHp sabun mu? Ama
Langdon'Hn GPS noktacHFHndan nasHl haberi olmuK olabilir?"
Fache, "Sophie Neveu," diye karKHlHk verdi. "O söyledi."
"Ne! Neden?"
" yi soru ama az önce onun ispiyonladHFHnH kanHtlayacak bir kayHt dinledim."
Collet söyleyecek kelime bulamHyordu. Neveu ne düKünüyordu? Fache'nin elinde
Sophie'nin bir DCPJ operasyonuna mani olduFuna dair kanHt vardH. Sophie Neveu kovulmakla
kalmayacak, aynH zamanda hapse atHlacaktH. "Ama yüzbaKHm... peki o zaman Langdon Kimdi
nerede?"
"Orada hiç yangHn alarmH çaldH mH?"
"HayHr efendim."
"Büyük Galeri kapHsHnHn altHndan geçen kimse de olmadH deFil mi?"
"HayHr. KapHda Louvre güvenlik görevlisi duruyor. Sizin emrettiFiniz gibi."
"Peki, o zaman Langdon hâlâ Büyük Galeri'de olmalH."
" çerde mi? Ama ne yapHyor ki?"
"Louvre güvenlik görevlisi silahlH mH?"
"Evet efendim. KHdemli bir memur."
Fache, "Onu içeri gönderin," diye emretti. "AdamlarHmH birkaç dakikadan önce o bölgeye
gönderemem ve Langdon'Hn kaçmasHnH istemiyorum.” Fache durdu. "AyrHca görevliye Sophie
Neveu'nun da onunla birlikte olacaFHnH haber versen iyi olur."
"Ajan Neveu'nun gittiFini sanHyorum."
"Onun gittiFini tam olarak gördün mü?"
"HayHr efendim, ama..."
" yi, oradaki kimse de gittiFini görmedi. Sadece içeri girdiFini gördüler."
Collet, Sophie Neveu'nun cesareti karKHsHnda küçük dilini yutmuKtu. O hâlâ binan n içinde
mi?
Fache, "Bu iKi hallet," diye emretti. "Oraya geldiFimde Langdon ile Neveu'yu namlunun
ucunda istiyorum."
Römorklu kamyon uzaklaKHrken, YüzbaKH Fache adamlarHnH topladH. Robert Langdon çetin
ceviz çHkmHKtH ve Kimdi Ajan Neveu, ona yardHm ediyordu. Onu yakalamak düKündüFünden
daha zor olabilirdi.
Fache iKi Kansa bHrakmamaya kararlHydH.
Kesin emirler vererek, adamlarHnHn yarHsHnHn Louvre'a geri gitmelerini istedi. DiFer yarHyH,
Langdon’Hn Paris'te sHFHnacaFH tek olasH limanH beklemeye gidecekti.
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Langdon, Devlet Salonu'nda pleksiglasHn üstünde parlayan dört kelimeye hayretle
bakHyordu. Mona Lisa'nHn gizemli gülüKüne çentikli bir gölge düKüren kelimeler, havada
uçuKuyor gibiydi.
Langdon, "Tarikat," diye fHsHldadH. "Bu, büyükbabanHn bir üye olduFunu ispatlHyor!"
Sophie, ona aklH karHKmHK bir ifadeyle bakHyordu. "Sen bunu anlad n m ?”
DüKünceleri budaklanHrken Langdon baKHnH sallayarak, "Kusursuz," dedi. "TarikatHn en
temel felsefelerinden birini açHklHyor!"
Sophie, Mona Lisa'nHn yüzüne karalanan pHrHltHlH mesaja merakla baktH.
KARA R YA AKLI B LSEK
Langdon, "Sophie," dedi. "TarikatHn tanrHçalara tapHnma geleneFini sürdürmesi, eski
HHristiyan kilisesindeki iktidar sahibi kimselerin, kadHnlarHn deFerini düKürecek ve durumu
erkekler lehine çevirecek yalanlar söyleyerek dünyayH aldattHFH inancHna dayanHr."
Kelimelere bakan Sophie sessizliFini sürdürüyordu.
"Tarikat, Constantin ile erkek veliahtlarHnHn, kutsal diKileri Keytan gibi gösterecek bir
propaganda baKlatarak dünyayH diKil paganizmden erkek HristiyanlHFa döndürdüFüne ve
tanrHçalarH modern dinden sonsuza dek çHkardHFHna inanHr."
Sophie kuKkulu bir ifadeyle bakHyordu. "Büyükbabam buraya beni bunu bulmam için
gönderdi. Daha fazlasHnH söylemeye çalHKmHK olmalH."
Langdon, onun ne demek istediFini anlHyordu. Bunun bir ba)ka )ifre oldu unu dü)ünüyor.
Langdon orada gizli bir anlam olup olmadHFHnH Ku anda söyleyemeyecekti. AklH hâlâ
Sauniére'in bHraktHFH mesajHn açHk yürekliliFiyle boFuKuyordu.
Kara riya akl bilsek, diye düKündü. Gerçekten de çok kara.
Modern kilisenin günümüzün karmaKHk dünyasHna getirdiFi onca yenilikleri hiç kimse
reddedemezdi ama bununla birlikte, kilisenin hilekâr ve vahKi bir geçmiKi vardH. Pagan ve
diKilere tapan dinleri "imana getirmek' için baKlattHklarH merhametsiz haçlH seferleri üç yüzyHl
sürmüKtü.
Katolik Engizisyonu, hiç tartHKmasHz insanlHk tarihinin en fazla kana bulanmHK kitabHnH
yayHnlamHKtH. Malleus Maleficarum -ya da CadHnHn Balyozu- dünyaya "serbest düKünen
kadHnlarHn tehlikelerini" bildirmiK ve papazlara onlarH nasHl bulacaklarHnH, iKkence edeceklerini
ve yok edeceklerini anlatmHKtH. Kilisenin belirttiFi bu sözde "cadHlarHn" hepsi kadHn
alimlerden, rahibelerden, çingenelerden, mistiklerden, doFa âKHklarHndan, bitki toplayHcHlardan
ve "doFal hayata Küphe çekici Kekilde uyum saFlayan" kadHnlardan oluKuyordu. AyrHca ebeler
de doFum sHrasHndaki sancHyH azaltacak, doktrinlere karKH gelen tHp bilgisini kullandHklarH için
öldürülüyorlardH -kilise, bu acHnHn Havva'nHn Bilgi ElmasH'nH yediFi ve böylece lk Günah
fikrine sebep olduFu için verilen bir ceza olduFunu iddia ediyordu. Üç yüzyHl boyunca cadH
avH sHrasHnda kilise beK kadHn yakmHKtH.
YapHlan propagandalar ve kan dökümü iKe yaramHKtH.
Günümüz dünyasH bunun bir kanHtHydH.
Bir zamanlar ruhani aydHnlanmanHn mutlak yarHsH olarak saygH duyulan kadHn, dünyadaki
mabetlerden kovulmuKtu. Hiç kadHn Ortodoks haham, Katolik papaz, Müslüman imam yoktu.
Bir zamanlarHn kutsal Hieros Gamos'u -erkek ile kadHn arasHndaki doFal cinsel birlik, bu
sayede her biri ruhen bütünleniyordu- utanç verici bir davranHK Kekline sokulmuKtu. Bir
zamanlar TanrH ile söyleKmek için diKi meslektaKlarHyla cinsel birleKmeye ihtiyaç duyan kutsal
adamlar, artHk KeytanHn iKi olarak gördükleri doFal seks güdülerinden korkuyorlardH. Çünkü
Keytan en sevdiFi suç ortaFHyla iKbirliFi içindeydi... kad nlarla.

KadHn ile sol taraf iliKkisi bile kilisenin karalamalarHndan nasibini almHKtH. Fransa ve
talya'da "sol" -gauche ve sinistra- kelimelerinin ima ettiFi anlamlar olumsuzdu, fakat saF
taraf için kullanHlan kelimeye dürüstlük, ustalHk ve doFruluk gibi anlamlar yüklenmiKti.
Günümüze kadar radikal düKüncelere sol kanat, mantHksHz düKüncelere sol beyin ve Keytani
olan her Keye netameli sinister denildi.
TanrHçalarHn günleri sona ermiKti. Saat durmuKtu. Toprak Ana, erkeklerin dünyasH haline
gelmiKti ve devir, yHkHm ile savaK tanrHlarHnHn devriydi. Erkek egosu diKi dengi tarafHndan iki
bin yHl baKHboK bHrakHlmHKtH. Sion TarikatH, modern zamanda kutsal diKilerin bu Kekilde
silinmesinin, Hopi Yerli AmerikalHlarHn koyanisquatsi "dengesiz hayat" dediFi Keye sebep
olduFuna inanHyordu. YakHtH testosteron olan savaKlarHn, kadHndan nefret eden cemiyetlerin
artmasHnHn ve Toprak Ana'ya karKH giderek artan bir saygHsHzlHFHn oluKturduFu dengesiz bir
duruma sebep olduFunu düKünüyorlardH.
Sesi arka taraftan gelen Sophie, "Robert," diye fHsHldadH. "Biri geliyor!"
Langdon koridordan gelen ayak seslerini duydu.
"Buraya!" Sophie siyah HKHFH kapatHp, Langdon’Hn gözünün önünden adeta kaybolmuKtu.
Langdon geçici bir körlük yaKadH. Nereye! Gözleri seçmeye baKladHFHnda, Sophie'nin
odanHn ortasHna doFru koKturup, sekizgen divanHn arkasHna saklanan siluetini gördü.
ArkasHndan fHrlamak üzereyken duyduFu gürleyen ses onu olduFu yere çiviledi.
KapHda duran adam, "Arrétez!"* diye seslendi.
Louvre'un güvenlik görevlisi, Langdon'Hn göFsüne niKan aldHFH silahHnH ileri doFrultmuK bir
halde Devlet Salonu'ndan içeri girmiKti.
Langdon'Hn kollarH içgüdüsel olarak havaya kalktH.
MuhafHz, "Couchez-vous!" diye emretti. "Yere yat!"
Langdon birkaç saniye içinde yüzükoyun yere uzanmHKtH. MuhafHz hemen yanHna gelerek
bacaklarHnH tekmeleriyle birbirinden ayHrdH.
SilahHnH Langdon'Hn sHrtHna bastHrarak, "Mauvaise idée, Monsiur Langdon,"** dedi.
"Mauvaise idée."
Parkenin üstünde elleri ve kollan yanlara açHlmHK bir halde yatan on durumu bir parça
komik bulmuKtu. Vitruvius Adam , diye düKündü. Ama yüzükoyun yat yor.

*

Dur.
Çok kötü fikir mösyö.

**
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Silas Saint-Sulpice'de sunaktan aldHFH aFHr demir KamdanH tutmuK dikilitaKa doFru
taKHyordu. amdanHn gövdesi tokmak görevi görecekti. Yerdeki boKluFu örten gri mermere
bakHnca, kapaFH ses çHkartmadan kHramayacaFHnH anladH.
Mermer ve demir. Sesi tonozlu tavanlarda yankHlanacaktH.
Rahibe onu duyar mHydH? imdiye dek uyumuK olmalHydH. Öyle bile olsa, bu Silas'Hn
almamayH tercih ettiFi bir riskti. Demirin ucuna saracak bir bez bulmak için etrafHna baktH ama
sunaktaki keten örtüden baKka bir Key göremedi, onu da kirletmek istemiyordu. Cüppem, diye
düKündü. Koca kilisede tek baKHna olduFunu bildiFinden cüppesini çözdü ve üstünden çHkardH.
ÇHkartHrken, yün liflerin sHrtHndaki açHk yaralara battHFHnH hissediyordu.
KasHk baFH haricinde çHplak kalan Silas cüppesini demir KamdanHn alt ucuna doladH.
ArdHndan, yer karosunun tam ortasHnH hedef alarak vurdu. BoFuk bir ses çHktH. TaK
kHrHlmamHKtH. amdanHn gövdesiyle yeniden vurdu. Yine hafif bir ses çHktH ama bu kez bir
çatlak oluKmuKtu. Kapak üçüncü sallayHKHnda nihayet parçalandH ve taK parçalarH yerin
altHndaki boKluFa döküldüler.
Bir bölme!
Kalan parçalarH çabucak çekip kaldHran Silas boKluFa bir göz attH. YanHnda diz çökerken
kalbi hHzla çarpHyordu. Soluk avucunu kaldHrHp içeri daldHrdH.
lk baKta hiçbir Key hissetmedi. Bölmenin zemininde sadece taK vardH. Daha sonra elini
biraz daha derinlere soktuFunda, Gül Çizgisi'nin altHnda bir Keye dokundu! KalHn bir taK tablet.
ParmaklarHyla ucundan kavrayarak, tableti yavaKça dHKarH çHkardH. Ayakta durup bulduFu
nesneyi incelerken, üzerine kelimeler kazHnmHK yontma bir taK levha tuttuFunu fark etti. Bir an
için kendini modern zamanHn Musa'sH gibi hissetmiKti.
Silas tabletin üstündeki kelimeleri okurken KaKkHnlHk içindeydi. Kilit taKHnHn bir harita, bir
dizi talimatlar ya da Kifrelerden oluKmasHnH bekliyordu. Buna raFmen kilit taKHnda en basit
yazHtlardan biri vardH.
Eyub 38:11
Bir -ncil ayeti mi? Silas bu sadelik karKHsHnda hayrete düKmüKtü. AradHklarH Keyin
saklandHFH gizli yer bir ncil ayetinde mi açHklanmHKtH? KardeKlik, doFrulukla alay etmek için
hiçbir Keyden çekinmemiKti!
Eyub. Otuz sekizinci sure. On birinci ayet.
Silas on birinci ayetin sözlerini tam olarak hatHrlamasa da, Eyub KitabH'nHn TanrH inancH
birçok sHnavdan baKarHyla geçen bir adamHn öyküsünü anlattHFHnH biliyordu. Çok uygun, diye
düKünürken heyecanHnH bastHrmakta güçlük çekiyordu.
Dönüp omzunun üstünden bakHnca, parHldayan Gül Çizgisi'ni gördü ve gülümsemesini
engelleyemedi. Ana sunaFHn üstündeki yaldHzlH rahlede, deri kaplH açHk bHrakHlmHK kocaman bir
ncil duruyordu.
Rahibe Sandrine yukarHdaki balkonda titriyordu. AKaFHdaki adam cüppesini çHkardHFH
sHrada rahibe, uzaklaKHp aldHFH emirleri yerine getirmek üzereydi. Onun kaymak beyazH tenini
gördüFünde dehKete düKmüKtü. GeniK ve solgun sHrtH kan kHrmHzH sHyrHklarla doluydu.
BulunduFu yerden bile yaralarHn yeni olduFunu görebiliyordu.
Bu adam merhametsizce k rbaçlanm )!
AyrHca kalçasHnHn etrafHndaki kanlH keçe kemeri ve altHndaki yaradan damlayan kanH
görmüKtü. Nas l bir Tanr bir vücudun böyle cezaland r lmas n ister? Rahibe Sandrine, Opus
Dei'nin hayatH boyunca anlayamayacaFH bir Key olduFunu biliyordu. Ama o anda öncelikli

kaygHsH bu deFildi. Opus Dei kilit ta) n ar yor. Rahibe Sandrine düKünecek vakti olmadHFHnH
bildiFi halde, bunu nereden bildiklerini tahmin edemiyordu.
Kanlar içindeki keKiK Kimdi yeniden cüppesini giyiyordu. SunaFa ve üstündeki ncil'e
doFru ilerlerken mükafatHnH sHkHca kavramHKtH.
Rahibe Sandrine nefesini tutarak balkondan ayrHldH ve koridordan kaldHFH odaya
koKuKturdu. Elleriyle dizlerinin üstüne çökerek, ahKap karyolasHnHn altHna uzandH ve üç yHl
önce oraya sakladHFH mühürlü zarfH aldH.
ZarfH yHrtarak açHnca, içinden dört tane Paris telefon numarasH çHktH.
Titreyerek numaralarH çevirmeye baKladH.
AKaFHda ise, Silas taK tableti sunaFHn üstüne bHrakmHK, hevesli ellerini deri ncil'e
çevirmiKti. Uzun beyaz parmaklan sayfalan çevirirken terliyordu. Eski Ahit'e geçerek, Eyub
KitabH'nH buldu. Otuz sekizinci sureyi açtH. ParmaklarHnH metinde aKaFH doFru kaydHrHrken,
okuyacaFH kelimeleri tahmin etmeye çalHKHyordu.
Onlar liderlik yapacaklar!
On birinci ayeti bulan Silas cümleyi okudu. Sadece yedi kelimeden oluKuyordu. AklH
karHKmHK bir halde yeniden okurken, bir Keylerin son derece yanlHK gittiFini sezinliyordu.
Ayette Ku basit kelimeler yazHyordu:

BURAYA KADAR GELECEKS N,
AMA DAHA LER DE% L.
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Güvenlik görevlisi Claude Grouard, Mona Lisa'nHn önünde yüzükoyun yatan esirinin
baKHnda dikilirken, öfkeden kuduruyordu. Bu hergele Jacques Sauniére'i öldürdü! Sauniére,
Grouard ve adamlarH için çok sevdikleri bir baba gibiydi.
Grouard tetiFi çekip, Robert Langdon'Hn sHrtHna bir kurKun saplamaktan baKka bir Key
istemiyordu. KHdemli bir memur olan Grouard, dolu silah taKHyan az sayHdaki görevliden
biriydi. Kendi kendine Langdon'H öldürmenin, Bezu Fache ve FransHz hapishanelerinin
çektireceFi HstHrapla karKHlaKtHrHldHFHnda çok hafif kalacaFHnH hatHrlattH.
Grouard kemerinden küçük telsizini çHkarHp destek istemeye çalHKtH. Ama tek duyduFu
parazitli bir sesti. Bu odadaki elektronik güvenlik, bekçilerin iletiKim sistemini çalHKmaz hale
getiriyordu. Kap ya do ru gitmeliyim. Grouard silahHnH Langdon'a doFrultmuK bir halde,
yavaKça kapH eKiFine doFru gerilemeye baKladH. Üçüncü adHmHnda, onu durduran bir Keye
rastlamHKtH.
Bu da ne böyle!
OdanHn ortasHnda belirsiz bir görüntü beliriyordu. Bir siluet. Odada bir baKkasH mH vardH?
KaranlHkta hareket eden bir kadHn, sol taraftaki dura doFru yürüyordu. Renkli fenerle yerde bir
Key arHyormuK gibi, önüne morumsu bir HKHk demeti ileri geri hareket ediyordu.
“Kim var orada?" diye soran Grouard, son otuz saniye içinde adrenalinin ikinci kez
tavana vurduFunu hissetmiKti. Birden silahHnH nereye doFrultacaFHna veya hangi yöne doFru
hareket edeceFine karar veremedi.
Elindeki HKHkla hâlâ yeri tarayan kadHn sakin bir tonla, "Teknik bölüm diye cevap verdi.
Police Technique et Scientifique. Grouard terliyordu. Ben tüm ajanlar n gitti ini
san yordum! ArtHk kHzHl ötesi mor HKHFHn teknik bölümle baFdaKtHFHnH fark etmiKti ama yine de
DCPJ'nin burada neden delil aradHFHnH anlayamHyordu.
Grouard, "Votre nom!" diye seslendi. çgüdüleri ona bir Keyin gerektiFi gibi olmadHFHnH
söylüyordu. "Repondez!"*
Ses, sakin FransHzca, "C'est moi,"** diye karKHlHk verdi. "Sophie Neveu.”
Grouard'Hn zihninin derinliklerinde bir yerlerde bu isim kayHtla Sophie Neveu? Bu,
Sauniére'in torununun ismiydi, öyle deFil mi? Küçük bir kHzken buraya gelirdi ama bu yHllar
önceydi. Bu kesinlikle o olamaz! Hem Sophie Neveu bile olsa, bu ona güvenmek için yeterli
bir sebep deFildi; Grouard, torunuyla Sauniére arasHndaki hüzünlü ayrHlHFH duymuKtu
KadHn, "Beni tanHyorsun," diye seslendi. "Ve büyükbabamH Robert Langdon öldürmedi.
nan bana."
Memur Grouard bunu yutacak kadar saf deFildi. Deste e ihtiyac m var! Bir kez daha
telsizini deneyip, parazit sesleri duydu. KapH giriKi hâlâ altH metre arkasHndaydH, bu yüzden
silahHnH yerde yatan adamdan ayHrmadan yavaKça gerilemeye baKladH. Grouard adHmlarHnH geri
geri atarken, odanHn diFer tarafHndaki kadHnHn UV HKHFHnH yukarH kaldHrarak, Devlet Salonu'nun
arka kHsmHnda, Mona Lisa 'nHn tam karKHsHnda asHlH duran resmi incelediFini gördü.
Hangi resme baktHFHnH gören Grouard yutkundu.
Tanr a)k na ne yap yor bu kad n?
OdanHn arka tarafHndaki Sophie Neveu, alnHndan soFuk terler damladHFHnH hissediyordu.
Langdon hâlâ kollarH ve bacaklarH açHk bir halde yerde yatHyordu. Dayan Robert. Geldim.
MuhafHzHn her ikisini de vurmayacaFHnH bildiFinden, Sophie dikkatini elindeki iKe verdi ve

*

Cevap verin.
Benim.

**

özellikle bir sanat eserinin -bir baKka Da Vinci- etrafHndaki alanH iyice gözden geçirdi. Ama
UV HKHFH sHradHKH bir ize rastlamamHKtH. Ne yerde, ne duvarlarda, ne de tablonun üstünde.
Burada bir )ey olmal !
Sophie büyükbabasHnHn Kifrelerini doFru çözdüFüne kesinlikle emindi.
Ba)ka ne kastetmi) olabilir?
ncelediFi baKyapHt bir buçuk metrelik bir tabloydu. Da Vinci'nin resmettiFi tuhaf sahnede,
tehlikeli çHkHntHlH kayalHklar üzerinde kucaFHnda Bebek sa'yla oturan Bakire Meryem, Vaftizci
Yahya ve Azrail MeleFi görülüyordu. Sophie küçükken Mona Lisa'ya yaptHFH her ziyarette
büyükbabasH onu kolundan sürükleyerek bu ikinci tablonun baKHna getirirdi.
Grand-pére, ben buraday m! Ama göremiyorum!
Sophie arkasHnda duran görevlinin telsizinden yardHm istemeye çalHKtHFHnH duyabiliyordu.
Dü)ün!
Mona Lisa’nHn koruyucu camHna karalanan mesajH gözünde canlandHrdH. Kara riya akl
bilsek. KarKHsHndaki tablonun önünde, mesaj yazHlacak koruyucu herhangi bir cam yoktu ve
Sophie, büyükbabasHnHn bir baKyapHtHn üstüne yazH yazarak asla zarar vermeyeceFini iyi
biliyordu. Durdu. En azHndan önüne deFil. Gözlerini yukarH, tabloyu taKHmak için tavandan
sarkan uzun kablolara dikti.
Olabilir mi? AhKap çerçeveyi sol tarafHndan kavrayarak kendine doFru çekti. Tablo
oldukça büyüktü. Sophie, onu duvardan çekerken tablonun arka tarafH duvardan ayrHlmHKtH.
Sophie baKHyla omuzlarHnH tablonun arkasHna sokup arka yüzeyi incelemek için siyah HKHk tuttu.
Sezilerinin yanlHK olduFunu anlamasH yalnHzca birkaç saniyesini almHKtH. Tablonun arkasH
boKtu. Mor yazHlar yoktu, sadece eskiyen tuvalin küflü kahverengi arka yüzeyi...
Dur biraz.
Sophie'nin gözleri, ahKap çerçevenin alt kenarHna yerleKtirilmiK parlak bir metalin HKHltHsHna
takHlmHKtH. Bu küçük nesne, tuval ile çerçevenin buluKtuFu kHsHmdaki açHklHFHn içine
sHkHKtHrHlmHKtH. ArasHndan parlak altHn bir zincir sarkHyordu.
Sophie zincirin tanHdHk altHn bir anahtara baFlH olduFunu görünce hayrete düKtü. GeniK ve
oymalH baK kHsHm haç Keklindeydi ve üstüne Sophie’nin dokuz yaKHndan beri görmediFi mühür
basHlmHKtH. P.S. harfleriyle birlikte bir fleur-de-lis. Sophie o anda büyükbabasHnHn hayaletinin
kulaFHna fHsHldadHFHnH hissetti. Vakti geldi inde anahtar senin olacak. BüyükbabasHnHn öldüFü
halde verdiFi sözü tutmasH, boFazHnHn düFümlenmesine neden oldu. BüyükbabasHnHn sesi, bu
anahtar bir kutuyu aç yor, diyordu, orada pek çok s rr m sakl yorum.
Sophie artHk o geceki kelime oyununun sadece bu anahtar için oynandHFHnH anladH.
BüyükbabasH öldüFünde yanHnda bu anahtar vardH. Polisin eline düKmesini istemediFinden,
onu bu tablonun arkasHna saklamHKtH Sonra, sadece Sophie'nin bulmasH için dâhice bir hazine
avH planlamHKtH.
Güvenlik görevlisinin sesi, "Au secours!"* diye baFHrdH.
Sophie anahtarH tablonun arkasHndan aKHrarak, UV feneriyle birlikte cebine attH. Tuvalin
arkasHndan bakarken, görevlinin ümitsizce hâlâ telsizinden birilerine ulaKmaya çalHKtHFHnH
görebiliyordu. Langdon'H hedef alan silahHm ondan ayHrmadan kapH giriKine doFru geriliyordu.
Telsizine bir kez daha, "Au secours!" diye baFHrdH.
Parazit.
Buraya gelen turistlerin Mona Lisa'yH gördüklerini övünerek anlatmak için evi aramaya
çalHKtHklarHnda, cep telefonlarHnHn çalHKmadHFHnH hatHrlayan Sophie, telsizi çal )m yor, diye
düKündü. Duvarlardaki yoFun izleme tertibatH yüzünden, koridora çHkmadHkça herhangi bir
haberleKme sisteminin iKlemesine imkân yoktu. Görevli hHzla çHkHKa doFru ilerliyordu ve
Sophie çabuk davranmasH gerektiFini biliyordu.

*

mdat.

ArkasHnda durduFu büyük tabloya baKHnH kaldHrHp baktHFHnda, o gece Leonardo da
Vinci'nin bir kez daha yardHmHna koKtuFunu gördü.
SilahHnH adama doFrultmuK olan Grouard kendi kendine, birkaç metre kaldH, diyordu.
OdanHn diFer tarafHnda duran kadHnHn sesi, "Arrétez! Ou je la détruis!”* diye yankHlandH.
Grouard o tarafa bakHp durdu. "Mon dieu, non!"**
KHrmHzHmsH sis bulutunun içinden, kadHnHn büyük tabloyu kablolar çHkartHp yere indirdiFini
görebiliyordu. Bir buçuk metre yüksekliFindeki tablo, kadHnHn tüm vücudunu gizliyordu.
Grouard ilk önce tablonun yerinden oynayan kablolarHnHn neden alarmlarH çalHKtHrmadHFHnH
düKündü ama sonra, kablo vericilerinin alarm için yeniden çalHKtHrHlmasH gerektiFini anladH. Ne
yap yor!
GördüFünde kanH dondu.
Tablo ortasHndan bel vermeye, Bakire Meryem, Bebek sa ve Vaftizci Yahya çarpHlmaya
baKlamHKtH.
Paha biçilemez Da Vinci'nin büküldüFünü dehKetle seyreden Grouard, "Non!” diye çHFlHk
attH. KadHn dizini arka taraftan tablonun ortasHna bastHrHyordu. "NON!”
Grouard dönerek, tabancasHnH kadHna doFrulttu ama hemen o anda bunun boK bir tehdit
olduFunun farkHna vardH. Tablo sadece bir bez parçasHydH ama kesinlikle delinemezdi üstüne
altH milyon dolarlHk bir zHrh giyiyordu.
Bir Da Vinci'ye kur)un s kamam!
KadHn soFukkanlH bir sesle FransHzca, "SilahHnla telsizini yere bHrak," dedi. "Yoksa dizimi
bu tabloya geçiririm. SanHrHm büyükbabamHn bu konuda neler hissedeceFini iyi
biliyorsundur."
Grouard sersemlemiKti. "HayHr... lütfen. Bu Kayal klar Bakiresi!” SilahHyla telsizini yere
bHrakHp, ellerini baKHnHn üstüne kaldHrdH.
KadHn, "TeKekkürler," dedi. " imdi söylediklerimi tam olarak yap ki, her Key yolunda
gitsin."
Birkaç dakika sonra, Sophie ile birlikte yangHn merdiveninden zemin kata koKarak inen
Langdon'Hn kalbi hâlâ gümbürdeyerek atHyordu. Yerde titreyerek yatan görevliyi Devlet
Salonu'nda bHraktHklarHndan beri ikisi de tek kelime etmemiKti. imdi görevlinin silahHnH sHkHca
tutan Langdon, ondan kurtulmak için sabHrsHzlanHyordu. Silah aFHrdH ve ona son derece
yabancH geliyordu.
BasamaklarH çifter çifter atlayan Langdon, neredeyse mahvetmek üzere olduFu tablonun
ne kadar deFerli olduFu konusunda Sophie'nin bir fikri olup olmadHFHnH merak ediyordu.
YaptHFH sanatsal seçim, bu geceki macerayla son derece örtüKüyordu. Eline aldHFH Da Vinci,
tHpkH Mona Lisa gibi, sanat tarihçileri arasHnda gizli pagan sembolleri içerdiFi düKüncesiyle
oldukça ünlüydü.
KoKarlarken, "Çok deFerli bir rehine seçtin," dedi.
"Kayal klar Bakiresi," diye cevap verdi. "Ama onu ben deFil, büyükbabam seçti.
Tablonun arkasHnda benim için bir Key bHrakmHK."
Langdon, ona KaKkHn bir bakHK fHrlattH. "Ne! Ama hangi tablo olduFunu nereden anladHn?
Neden Kayal klar Bakiresi?"
"Kara riya aklH bilsek." Yüzüne zafer kazanmHK bir gülümseme oturmuKtu. " lk iki
anagramH göremedim Robert. Üçüncüyü kaçHramazdHm,"

*

Dur! Yoksa buna zarar veririm!
"Aman TanrHm, hayHr!"

**
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Rahibe Sandrine, Saint-Sulpice'deki odasHnda telefona, "Hepsi öldü!" diye kekeledi. O
sHrada bir telesekretere mesaj bHrakHyordu. "Lütfen açHn! Hepsi öldü!"
Listedeki ilk üç telefon numarasH korkunç sonuçlar doFurmuKtu histerik bir dul, cinayet
davasH üzerinde geç saatlere kadar çalHKan bir dedektif ve matemli bir aileyi teselli eden ciddi
bir rahip. Her üç baFlantH da ölmüKtü. Ve Kimdi de dördüncü numarayH aradHFHnda ilk üçüne
ulaKHlamadHFH müddetçe aranmayacak olan numara karKHsHna telesekreter çHkmHKtH. KarKHlama
mesajHnda hiçbir isim verilmiyor, sadece arayan kiKinin mesajHnH bHrakmasH isteniyordu.
MesajH bHrakHrken, "Yerdeki karo kHrHldH!" diye yalvardH. "DiFer üçü öldü!"
Rahibe Sandrine, koruduFu dört adamHn kimliklerini bilmiyordu, ama yataFHnHn altHna
tHkHKtHrdHFH özel telefon numaralan tek bir koKulda aranabilirdi.
Yüzü olmayan haberci ona, e er bu yer karosu k r l rsa, demiKti, üst kademeye eri)ildi
demektir. -çimizden biri ölümle tehdit edilmi) ve ümitsiz bir yalan söylemek zorunda
kalm )t r. Numaralar ara. Di erlerini uyar. Bizi bu konuda yüzüstü b rakma.
Bu sessiz bir alarmdH. Basit olduFu kadar saFlam ve güvenilirdi. lk plan onu hayrete
düKürmüKtü. KardeKlerden birinin kimliFi tehlikeye girdiFinde, diFerlerini uyarmaya yarayan
mekanizmayH baKlatacak bir yalan söyleyecekti. Ama bu gece, bir kiKiden fazlasHnHn kimliFi
tehlikeye düKmüK gibiydi.
Korkuyla, "Lütfen cevap verin," diye fHsHldadH. "Neredesiniz?"
KapHdan gelen derin bir ses, "Telefonu kapat," dedi.
DehKetle arkasHnH dönünce, dev cüsseli keKiKi gördü. AFHr samda elinde tutuyordu. Rahibe,
titreyen elleriyle telefonu yerine koydu.
KeKiK, "Öldüler," dedi. "Dördü birden. Ve beni aptal yerine koydular Bana kilit taKHnHn
yerini söyle."
Rahibe Sandrine gerçeFi söyleyerek, "Bilmiyorum!" dedi. "SHrrH diFerleri saklHyordu."
Ölmü) olan di erleri!
Beyaz yumruFuyla demir KamdanH kavrayan adam, ona doFru ilerledi. "Sen bir kilise
rahibesisin, buna raFmen onlara m hizmet ediyorsun?"
Rahibe Sandrine meydan okuyan bir tavHrla, " sa'nHn gerçek bir mesajH vardH," dedi. "Ben
bu mesajH Opus Dei'de göremedim."
KeKiKin gözlerinde birden gazap fHrtHnalarH koptu. amdanH sopa gibi sallayarak bir hamle
yaptH. Rahibe Sandrine yere düKerken, aklHndan son geçen düKünceler, kötü bir Keylerin
olacaFHydH.
Dördü birden öldü.
K ymetli gerçek sonsuza dek kayboldu.
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Denon KanadH'nHn batH ucundaki güvenlik alarmH, Langdon ile Sophie Paris akKamHnHn
kucaFHna koKarken, yakHndaki Tuileries Bahçeleri'ndeki güvercinleri ürkütüp kaçHrmHKtH.
Sophie'nin meydanHn karKH tarafHnda duran arabasHna koKarlarken, Langdon uzaklardan gelen
polis sirenlerini duyabiliyordu.
Meydanda park halinde duran iki kiKilik kHrmHzH arabayH iKaret eden Sophie, " Kte
Kuradaki," dedi.
aka yap yor öyle de il mi? Araç, Langdon'Hn hayatHnda gördüFü en küçük arabaydH.
Sophie "SmartCar," dedi. "Yüz kilometrede bir litre yakHyor."
Sophie arabayH çalHKtHrHp, çakHl taKlarHndan kaldHrHma çHkana kadar, Langdon kendini yan
koltuFa ancak atabilmiKti. Araba kaldHrHmda ilerleyip, Carrousel de Louvre'daki adacHFHn
bulunduFu yere sHçrayarak inerken arabanHn ön paneline tutundu.
Sophie bir an için merkezi çevreleyen taflanlarHn arasHndan geçip adacHktan dümdüz
giderek kHsa yolu kullanmayH ve böylelikle ortadaki geniK Çimenlik alana ulaKmayH düKündü.
Carrousel du Louvre'un etrafHndaki taflanlarHn ortadaki tehlikeli çukuru -La Pyramide
Inversée- saklamaya yaradHFHnH bilen Langdon, "HayHr!" diye baFHrdH. BaK aKaFH duran bu
gökdelen piramidi daha önce müzeni" içinden görmüKtü. Tek bir lokmada SmartCar'H
yutabilecek büyüklükteydi. Bereket versin ki, Sophie geleneksel yolu tercih edip direksiyonu
saFa kHrmHK ve dHKarH çHkHncaya kadar daire çizmiKti. Daha sonra sola dönü ve kuzey Keridini
takip ederek, Rue de Rivoli'ye doFru hHzlandH.
ArkalarHndaki iki tonlu polis sirenlerinin sesi artHk daha yüksek gelmeye baKlamHKtH ve
Langdon yan aynadan baktHFHnda farlarH görebiliyordu. Sophie, Louvre'dan daha hHzlH
uzaklaKabilmek için gaza basHnca SmartCar'Hn motoru itiraz etti. Elli metre ileride, Rivoli'deki
HKHk kHrmHzHya döndü. Sessizce küfreden Sophie hHzHnH kesmeden devam etti. Langdon
kaslarHnHn gerildiFini hissediyordu.
"Sophie?"
KavKaFa geldiklerinde çok az yavaKlayan Sophie farlarHnH açtH ve yeniden gaza basHp, boK
kavKaktan sola keskin bir dönüK yapmadan önce her iki yöne de Köyle bir baktH. BatHya doFru
beK yüz metre kadar gittikten sonra Sophie geniK bir adanHn etrafHndan saFa saptH. KHsa süre
içinde Champ-Elysées BulvarH'nHn karKH tarafHnda ilerlemeye baKlamHKlardH.
Düz yolda gitmeye baKladHktan sonra Langdon yan pencereden boynunu uzatHp Louvre'a
doFru baktH. ArkalarHndan polis takip ediyormuK gibi görünmüyordu. Müzenin önünde bir
mavi HKHklar denizi toplanmaya baKlamHKtH.
Kalp atHKH sonunda yavaKlayan Langdon önüne döndü. "Bu ilginçti," dedi.
Sophie, onu duymuKa benzemiyordu. Gözlerini, Paris'in BeKinci Cadde'si diye bilinen lüks
maFazalarHn yer aldHFH üç kilometrelik Champ-Elysées BulvarH'na dikmiKti. Büyükelçilik
sadece bir buçuk kilometre uzaklHktaydH. Langdon koltuFuna yerleKti.
Kara riya akl bilsek.
Sophie'nin aklHnH bu kadar hHzlH çalHKtHrmasH gerçekten etkileyiciydi.
Kayal klar Bakiresi.
Sophie, büyükbabasHnHn onun için tablonun arkasHna bir Key sakladHFHnH söylemiKti. Son
bir mesaj m ? Langdon, Sauniére'in zekice düKünülmüK saklama yerine hayranlHk duymaktan
kendini alamHyordu; Kayal klar Bakiresi o gecenin birbirine baFlH sembol zincirine tam olarak
uyuyordu. Öyle görünüyordu ki Sauniére, her seferinde Leonardo Da Vinci'nin karanlHk ve
muzip yönüne duyduFu hayranlHFH dile getirmiKti.
Kayal klar Bakiresi teklifi Da Vinci'ye Lekesiz DoFum KardeKler BirliFi diye bilinen bir
kuruluKtan gelmiKti. Milano'daki San Francesco kiliselerindeki sunakta bulunan üçlemenin
ortasH için bir tabloya ihtiyaç duyuyorlardH. Rahibeler, Leonardo'ya tablonun tam ebatlarHnH ve

istedikleri temayH belirtmiKlerdi... bir maFaraya sHFHnan Bakire Meryem, Vaftizci Bebek
Yahya, Azrail ve Bebek sa. Da Vinci onlarHn istediFi gibi çalHKtHFH halde, iKi teslim ettiFinde
grup dehKete düKmüKtü. Tabloyu tartHKmalH ve rahatsHz edici ayrHntHlarla doldurmuKtu.
Tabloda, kolunu bebek sa olduFu tahmin edilen bir çocuFa dolamHK mavi sabahlHk
içindeki Bakire Meryem görünüyordu. Meryem'in karKHsHnda, ne bir çocukla, ki onun da
Vaftizci Yahya olduFu tahmin ediliyordu, Azrail oturuyordu. Bununla birlikte, alHKHldHk
Yahya'yH vaftiz eden sa betimlemesinin yerine bu kez bebek Yahya, sa'yH vaftiz ediyordu...
ve sa yetkisini ona veriyordu! Bundan daha da sHkHntH verici olan, Meryem'in bir elini bebek
Yahya'nHn baKHnHn üstünde tutmasH ve tehditkâr bir tavHr içinde olmasHydH -elleri, görünmeyen
bir baKH kavrayan kartal pençesi gibiydi. Son olarak, en belirgin ve en korkutucu görüntü:
Meryem'in kHvrHlmHK parmaklarHnHn tam altHnda Azrail'in yaptHFH kesme iKaretiydi -sanki
Meryem'in pençemsi elinin tuttuFu görünmeyen baKH boynundan kesip ayHrHyor gibiydi.
Langdon'Hn öFrencileri, Da Vinci'nin ikinci bir tablo yaparak kardeKler cemiyetini
yumuKattHFHnH öFrendiklerinde daima KaKHrHrlardH. Bu "hafifletilmiK" Kayal klar Bakiresi'nde
tüm bireyler daha geleneksel bir Kekilde tasvir edilmiKlerdi. kinci tablo Kimdi Londra'daki
Ulusal Galeri'de sergileniyordu ama Langdon yine de Louvre'da yer alan daha ilgi çekici
resmi tercih ediyordu.
Sophie arabayH Champ-Elysées'de hHzla sürerken Langdon, "Tablonun arkasHnda ne
vardH?" diye sordu.
Sophie gözlerini yoldan ayHrmadH. "BüyükelçiliFe güven içinde girdikten sonra sana
göstereceFim."
"Bana gösterecek misin?" Langdon KaKHrmHKtH. "Sana maddi bir nesne mi bHrakmHK?"
Sophie ters ters baKHnH salladH. "Üstünde fleur-de-lis ve P.S. harfleri var."
Langdon kulaklarHna inanamHyordu.
Sophie arabanHn direksiyonunu saFa kHrHp, lüks Hotel de Crillon'un en Paris'in üç Keritli
diplomatik mahallesine hHzla dönerken, bu i)i ba)araca z, diye düKünüyordu. ArtHk
büyükelçiliFe bir kilometreden az kalmHKtH. Sophie sonunda nefesinin yeniden normale
döndüFünü hissetti.
ArabayH sürerken bile Sophie'nin aklH cebindeki anahtardaydH. YHllar önce onu gördüFü
ana ait hatHralar, kollarH eKit haç biçimindeki altHn baK kHsHm, üçgen gövde, içerlek yazHlar,
kabartmalH çiçek mühür ve P.S. harfleri.
Geçen yHllar süresince anahtar Sophie'nin aklHna nadiren gelmiK olsa da, istihbarat
camiasHnda yaptHFH görev ona güvenlik hakkHnda pek çok Key öFretmiKti ve artHk anahtarHn
garip görüntüsü ona çok KaKHrtHcH gelmiyordu. Lazerle i)lenmi) bir matris. Kopyalanmas
imkâns z. Kilidi döndüren diKler yerine bu anahtarda yer alan lazerle yapHlmHK karmaKHk
kabarcHklar elektronik bir göz tarafHndan inceleniyordu. EFer göz, altHgen kabarcHklarHn doFru
aralHklarla yerleKtirildiFine ve çevrildiFine karar verirse kilit açHlacaktH.
Sophie böylesi bir anahtarHn neyi açacaFHnH tahmin edemiyor ama Robert'Hn
söyleyebileceFini sezinliyordu. Her Keyden önce, daha görmeden anahtarHn üstündeki
kabartmalH mührü tarif etmiKti. Üst taraftaki çarmHh formu, anahtarHn bir tür HHristiyan
örgütüne ait olduFunu gösteriyordu ama Sophie lazer iKlemeli matris kullanan bir kilise
bilmiyordu.
AyrHca büyükbabam HHristiyan deFildi...
Sophie on yHl önce bunun ispatHna tanHk olmuKtu. Ne gariptir ki, büyükbabasHnHn asHl
tabiatHnH ona gösteren bir baKka anahtar çok daha normal bir anahtar olmuKtu.
Charles de Gaulle HavaalanH'na inip, eve giden bir taksiye atladHFHnda HlHk bir
akKamüstüydü. Grand-pére az sonra beni gördü üne çok )a) racak, diye düKünüyordu.
ngiltere'deki okulundan bahar tatili dolayHsHyla eve birkaç gün erken dönen Sophie, onu
görmek ve çalHKtHFH deKifre metotlarHnH ona anlatmak için sabHrsHzlanHyordu.

Ama nedense Paris'teki eve vardHFHnda büyükbabasHnH orada bulmamHKtH. Hayal kHrHklHFHna
uFramHKtH ama gelmesini beklemediFini biliyordu. Belki de Louvre'da çalHKHyordu. Ama bugün
cumartesi, diye hatHrladH. Hafta sonlarHnda nadiren çalHKHrdH. Hafta sonlarHnda genellikle...
Sophie sHrHtarak garaja koKmuKtu. Elbette arabasH orada deFildi. Hafta sonuydu. Jacques
Sauniére Kehirde araba kullanmaktan hoKlanmazdH. ArabayH tek bir yöne gitmek için almHKtH Paris'in kuzeyinde, Normadiya'daki Katosuna gitmek için. Sophie Londra'nHn keKmekeKinde
geçirdiFi aylardan sonra doFa kokusunu almak ve hemen yola çHkmak için sabHrsHzlanHyordu.
AkKamHn erken saatleri olduFundan, derhal yola koyulup ona süpriz yapmaya karar vermiKti.
Bir arkadaKHnHn arabasHnH ödünç alan Sophie, kuzeye yönelerek Cruelly yakHnlarHndaki HssHz
daFlara doFru yol aldH. BüyükbabasHnHn inziva köKesine giden özel araba yoluna saptHFHnda
saat onu biraz geçiyordu. Yol yaklaKHk bir buçuk kilometre uzunluFundaydH ve Sophie ancak
yolu yarHladHFHnda aFaçlarHn arasHndan evi görmeye baKlamHKtH -bir daF kenarHndaki ormanHn
içine yapHlmHK, dev gibi eski taK bir Kato.
Sophie bu saatte büyükbabasHnHn uyuyor olabileceFini aklHndan geçirmiKti ama evin
HKHklarHnHn parHldadHFHnH görünce oldukça heyecanlandH. Park edilmiK arabalarla dolu garaja
vardHFHnda sevinci KaKkHnlHFa dönüKmüKtü -Mercedes'ler, BMW'ler, Audi'ler ve bir RollsRoyce.
Sophie bir müddet baktHktan sonra kahkaha krizine tutuldu. Benim Grand-pére'm, ünlü
münzevi! GörünüKe bakHlHrsa Jacques Sauniére göründüFü kadar münzevi biri deFildi. Sophie
okuldayken bir partiye ev sahipliFi yaptHFH belli oluyordu ve arabalarHn görünüKüne bakHlHrsa,
Paris'in en nüfuzlu kiKileri partiye katHlmHKlardH.
Ona sürpriz yapmak için sabHrsHzlanan Sophie hemen ön kapHya koKtu. KapHya vardHFHnda
kilitli olduFunu gördü. KapHyH yumrukladH. Kimse cevap vermedi. aKkHn bir halde evin
etrafHnda döndü ve arka kapHyH denedi. Cevap yoktu.
AklH karHKmHK bir Kekilde biraz durup dinledi. Tek duyduFu, vadinin etrafHnda dönerken
hafif uFultular çHkaran serin Normandiya havasHydH.
Müzik çalmHyordu.
Ses yoktu.
Hiçbir Key duyulmuyordu.
Sophie ormanHn sessizliFi içinde evin yan tarafHna gidip, bir aFaç gövdesine tHrmanarak
yüzünü oturma odasHnHn penceresine dayadH. çeride gördükleri bir anlam ifade etmiyordu.
"Burada kimse yok!"
Birinci katHn tamamH bomboK görünüyordu.
-nsanlar nerede?
Kalbi hHzla çarpan Sophie, odunluFa gidip büyükbabasHnHn çHra kutusunun altHnda
sakladHFH yedek anahtarH aldH. Ön kapHya koKup içeri girdi. BoK antreye adHmHnH attHFHnda
güvenlik sisteminin kontrol paneli yanHp sönmeye baKlamHKtH... içeri giren kimsenin, güvenlik
alarmH çalmaya baKlamadan doFru Kifreyi tuKlamasH için 10 saniyesi olduFunu gösteren uyarH.
Parti verirken alarm m çal )t rm )t ?
Sophie çabucak Kifreyi girdi ve sistemi kapattH.
çeri girdiFinde tüm evin bomboK olduFunu gördü. YukarH katta da kimse yoktu. Bir kez
daha boK oturma odasHna indiFinde bir süre sessizce durdu ve neler olduFunu anlamaya çalHKtH.
Kte o anda derinden gelen sesleri duydu. Ve bu sesler aKaFHdan geliyor gibiydi. Sophie bir
anlam veremiyordu. EFilerek kulaFHnH yere dayadH ve dinledi. Evet, sesler kesinlikle aKaFHdan
geliyordu. arkH söylüyor gibiydiler... KorkmuKtu. Sesten daha ürkütücü olan, bu evin bir
bodrum katH olmadHFHnH hatHrlamasHydH.
En az ndan benim bildi im bir bodrumu yok.
ArkasHnH dönüp oturma odasHnH gözleriyle tarayan Sophie, evde yerinde durmayan tek bir
nesneye rastlamHKtH -büyükbabasHnHn en sevdiFi antika Aubusson duvar halHsH. Genellikle doFu

duvarHnda Köminenin arkasHnda asHlH dururdu ama o gece pirinç korniKinden kenara çekilmiKti
ve arkasHndaki duvarH gözler önüne seriyordu.
ÇHplak lambri duvara doFru yürüyen Sophie KarkH seslerinin yükseldiFini hissetti. Tereddüt
ederek kulaFHnH duvara yasladH. ArtHk sesler daha berraktH. nsanlar kesinlikle KarkH söylüyor...
Sophie'nin anlayamadHFH kelimeler kullanHyorlardH.
Bu duvar n arkas nda bir bo)luk var!
Panelin kenarlarHnH eliyle yoklayan Sophie gizli bir oyuk buldu. Titizlikle iKlenmiKti.
Kayarak açHlan bir kapH. Kalbi deli gibi çarparken parmaFHnH deliFe yerleKtirdi ve çekti. AFHr
duvar ses çHkartmadan yana kaydH lerideki karanlHkta KarkH söyleyen sesler yankHlanHyordu.
KapHdan geçen Sophie kendini dönerek aKaFH inen, kaba taK bir merdivende buldu.
ÇocukluFundan beri bu eve gelirdi ama bu merdivenin varlHFHndan bile haberi yoktu!
AKaFH indikçe hava serinlemiKti. Sesler daha da belirginleKti. ArtHk kadHn ve erkek seslerini
duyuyordu. Döner basamaklar görüK açHsHnH engelliyordu ama son basamakta önü açHlmHKtH.
Arka tarafta bodrum katHnHn küçük bir parçasHnH görebiliyordu, titreKen turuncu alevlerle
aydHnlan taK.
Nefesini tutan Sophie birkaç adHm daha yaklaKtH ve neler olduFunu görmek için çömeldi.
Gördüklerini anlayabilmesi birkaç saniyesini almHKtH.
BurasH bir yeraltH odasHydH, daFdaki granitten oyulmuK kaba bir odaya benziyordu.
çerideki tek HKHk, duvarlardaki meKalelerden geliyordu. Devlerin aydHnlattHFH odanHn ortasHnda
yaklaKHk otuz kiKi çember oluKturacak Kekilde duruyordu.
Hayal görüyorum, dedi Sophie kendi kendine. Bu bir rüya. Ba)ka ne olabilir?
Odadaki herkes maske takmHKtH. KadHnlar beyaz tül gecelikler ve altHn ayakkabHlar
giymiKlerdi. Maskeleri beyazdH ve ellerinde altHn küreler tutuyorlardH. Erkekler uzun siyah
tunikler giymiKlerdi ve maskeleri siyahtH. Dev bir satranç tahtasHndaki piyonlara benziyorlardH.
Çemberdeki herkes ileri geri sallanHp yerde duran bir Keyi huKu içinde zikrediyorlardH...
Sophie'nin göremediFi bir Keyi.
arkH yeniden baKlamHKtH. HHzlandH. ArtHk gürlüyordu. Daha hHzlH. KatHlHmcHlar içeri doFru
birer adHm atHp, diz çöktüler. Sophie o sHrada neye tanHklHk ettiklerini görebilmiKti. DehKetle
gerilediFi halde, bu manzara hafHzasHndan sonsuza kadar silinmeyecekti. Tiksinti duyan
Sophie arkasHnH dönüp, taK duvarlara tutunarak merdiveni tHrmanmHKtH. KapHyH çekerek
kapattHktan sonra evden kaçtH ve gözyaKlarH içinde Paris'e geri döndü.
O gece hayal kHrHklHFHna ve ihanete uFramHK bir halde eKyalarHnH toplayHp evden ayrHldH.
Yemek odasHndaki masanHn üstüne bir not bHrakmHKtH.
ORADAYDIM. BEN BULMAYA ÇALI MA.
Notun yanHna Katonun odunluFunda duran yedek anahtarH bHraktH.
"Sophie!" Langdon'Hn sesi düKüncelerini bölmüKtü. "Dur! Dur!"
HatHralarHndan uyanan Sophie aniden frene asHldH ve araba patinaj yaparak durdu. "Ne? Ne
oldu?"
Langdon önlerindeki uzun caddeyi gösteriyordu.
GördüFünde Sophie'nin kanH dondu. Yüz metre kadar ilerideki kavKak DCPJ polis
arabalarHyla kapatHlmHKtH. ÇarpHk park edilmiKlerdi ve niyetleri belliydi. Gabriel Bulvar 'n
kapatm )lar!
Langdon içini çekti. "Bu gece büyükelçilik yasak bölge mi ilan edildi?"
SokaFHn aKaFHsHnda, arabalarHnHn yanHnda duran iki DCPJ polisi Kimdi onlarHn bulunduFu
yöne doFru bakHyorlardH. Önlerindeki caddede böylesine tuhaf biçimde duran farlarHn ne
olduFunu merak ettikleri ortadaydH.
Pekâlâ Sophie, yava)ça dön.

SmartCar'H geri vitese takarak, üç puanlHk bir dönüK yaptH ve araba aksi istikamete
döndürdü. UzaklaKHrken, arkasHndan patinaj yapan tekerleklerin sesini duydu. Sirenler
çalmaya baKlamHKtH.
Sophie küfrederek gaza bastH.
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Sophie'nin SmartCar'H diplomatik semtteki büyükelçilikler ve konsolosluklarHn önünden
hHzla ilerledi. Sonunda bir yan sokaFa saparak saFa dönüK yaptH ve tekrar görkemli ChampElysées BulvarH’na çHktH.
YumruklarHnH bembeyaz oluncaya kadar sHkan Langdon yolcu koltuFunda iki büklüm
oturuyor ve peKlerinden gelen polis olup olmadHFHnH kontrol etmek için arka tarafa bakHyordu.
Birden kaçma kararHnH vermemiK olmayH diledi. Sonra kendine, bu karan sen vermedin, diye
hatHrlattH. GPS noktacHFHnH tuvalet penceresinden attHFHnda bu kararH onun adHna Sophie
vermiKti. imdi büyükelçilikten tam gaz uzaklaKHp Champ-Elysées'nin hafif trafiFinde
yHlankavi kHvrHmlar çizerken Langdon seçeneklerinin daha da kötüye gittiFini hissediyordu.
Sophie polisi atlatmHK gibi görünüyordu ama Langdon en azHndan o an için, KanslarHnHn devam
edeceFinden Küpheliydi.
Direksiyon baKHnda oturan Sophie, elini süveterinin cebine daldHrHp küçük metal bir nesne
çHkartarak Langdon'a uzattH. "Robert, Kuna bir baksan iyi olacak. BüyükbabamHn Kayal klar
Bakiresi'nin arkasHnda bana bHraktHFH Key bu."
AklHna gelen çaFrHKHmlardan ötürü tüyleri ürperen Langdon nesneyi eline alHp inceledi.
AFHrdH ve çarmHh biçimindeydi. lk önce bir cenaze pieu’su -mezarlHkta topraFa gömmek için
tasarlanan bir tür minyatür anH çivisi- tuttuFunu düKündü. Ama daha sonra haçtan devam eden
gövdenin üçgen ve prizma formunda olduFunu fark etti. AyrHca gövdenin üstünde titizlikle
iKlenerek geliKigüzel daFHtHlmHK gibi görünen yüzlerce minik altHgen kabarcHk vardH.
Sophie, ona, "Lazerle kesilmiK bir anahtar," dedi. "Elektrikli bir göz bu altHgenleri
okuyor."
Bir anahtar m ? Langdon daha önce böyle bir Keyi hiç görmemiKti
erit deFiKtirip kavKaktan dönerken Sophie, "Arka tarafHna bak" dedi.
Langdon anahtarH çevirdiFinde hayretten aFzH bir karHK açHk kaldH. HaçHn tam ortasHna, bir
fleur-de-lis ile P.S. harfleri özenle kabartHlarak iKlenmiKti. "Sophie," dedi. "Sana bahsettiFim
mühür bu! Sion TarikatH'nHn" resmi amblemi."
Sophie baKHnH salladH. "AnahtarH çok uzun zaman önce gördüFümü sana söylemiKtim. Bana
bundan bir daha asla bahsetmememi söylemiKti"
Langdon'Hn gözleri kabartmalH anahtar üstüne çakHlH kalmHKtH, leri teknoloji üretimiyle
üstündeki asHrlHk semboller, eski ve yeni dünyayH birbirine kaynaKtHrmHKtH.
"Bana bu anahtarHn, pek çok sHrrH sakladHFH bir kutuyu açtHFHnH söylemiKti."
Langdon, Jacques Sauniére gibi bir adamHn ne tür sHrlar saklayabileceFini düKününce bir
ürperti hissetti. Eski bir kardeKliFin, fütürist bir anahtarla ne iKi olduFunu tahmin edemiyordu.
TarikatHn varoluKunun tek sebebi bir sHrrH korumaktH. nanHlmaz güce sahip bir sHrrH. Bu
anahtar n bir ilgisi olabilir mi? Bu düKünce tüm zihnini sarmHKtH. "Neyi açtHFHnH biliyor
musun?"
Sophie hayal kHrHklHFHna uFramHK gibi görünüyordu. "Senin bildiFini sanHyordum."
Langdon elindeki haçH döndürüp, incelerken bir süre sessiz kaldH.
Sophie, "HHristiyan iKine benziyor," diye Hsrar etti.
Langdon bundan o kadar da emin deFildi. AnahtarHn baK kHsmH geleneksel uzun kollu
HHristiyan HaçH’na deFil de, HHristiyanlHktan bin beKyüz yHl önceki kare -dört kolu da eKit
uzunlukta- haçlara benziyordu. Bu tür haçlarHn uzun kollu Latin HaçH'yla gösterilen çarmHhla
hiç ilgisi yoktu olarak RomalHlar tarafHndan bir iKkence aleti olarak kullanHlmHKtH. Langdon
kullandHklarH sembolün tarihte çok vahKi bir ismi yansHttHFHnH, 'çarmHha" bakan HHristiyanlarHn
çok az bir kHsmHnHn bilmesine her zaman hayret etmiKti. "Haç" ve "çarmHh" kelimeleri
Latincedeki cruciare fiilinden geliyordu... yani iKkence.

"Sophie," dedi. "Sana söyleyebileceFim tek Key, bunun gibi eKit kollu haçlarHn bar )ç l
haçlar olarak kabul edildiFi. Kare biçimleri, çarmHha germe iKlemi için elveriKli deFildir,
ayrHca dengeli dikey ve yatay eksenleri erkek ile diKinin doFal birleKimini gösterir. Böylece
sembolik olarak tarikatHn felsefesiyle örtüKürler."
Sophie, ona bezgin bir ifadeyle baktH, "Hiç fikrin yok, öyle deFil mi?"
Langdon kaKlarHnH çattH. "En ufak bir çaFrHKHm bile yapmHyor."
"Pekâlâ, yoldan çHkmamHz gerekiyor." Sophie dikiz aynasHnH kontrol etti. "Bu anahtarHn
neyi açtHFHnH bulmak için güvenli bir yere gitmemiz gerek."
Langdon hasretle Ritz'deki konforlu odasHnH düKündü. Ama seçenekler arasHnda olmadHFH
gayet açHktH. "Paris Amerikan Üniversitesi'ndeki ev sahiplerime ne dersin?"
"AnlaKHlHr. Fache onlarH kontrol edecektir."
"TanHdHklarHn olmalH. Burada yaKHyorsun."
"Fache telefonumu araKtHrHp, iK arkadaKlarHmla konuKacaktHr. Benim tanHdHklarHm tehlikeli
olur, ayrHca otel bulmak da iyi bir fikir deFil, çünkü kimlik soruyorlar."
Langdon bir kez daha, Louvre'dayken Fache'nin kendisini tutuklamasHna izin vermenin
daha iyi olacaFHnH düKünüyordu. "BüyükelçiliFi arayalHm. Durumu açHklayabilirim,
büyükelçilik de bizimle bir yerde buluKmasH için birini gönderebilir."
"Bizimle buluKmak mH?" Sophie dönüp, ona deliymiK gibi bakHyordu. "Robert, sen hayal
görüyorsun. BüyükelçiliFinin kendi arazisi dHKHnda hiçbir yetkisi yok. Bizi almasH için birini
göndermeleri, FransHz hükümetinden kaçan birine yardHm etmek olur. Olmaz. EFer
büyükelçiliFine gidip, geçici sHFHnma hakkH isteseydin bu olabilirdi ama onlardan FransHz
emniyet güçlerine karKH harekete geçmelerini nasHl istersin?" BaKHnH iki yana salladH.
"BüyükelçiliFini Kimdi ararsan sana baKHnH daha fazla belaya sokman kaçHnmanH ve Fache'ye
teslim olmanH söyleyeceklerdir. ArdHndan bir mahkeme yapHlmasH için diplomatik kanallarH
kullanacaklarHna izin verecekler." BaKHnH kaldHrHp, Champ-Elysées'deki KHk dükkân vitrinlerine
baktH. "YanHnda ne kadar nakit var?"
Langdon cüzdanHna baktH. "Yüz dolar. Birkaç euro. Neden?"
"Kredi kartHn yok mu?"
"Elbette var."
Sophie gaza basarken, Langdon onun bir plan yaptHFHnH sezmiKti. Tam önlerinde, ChampElysées'nin bitiminde, Fransa'nHn en geniK adacHFHyla çevrelenmiK Arc de Triomphe Napoleon'un askeri gücünü övmek için yapHlan elli metrelik anHt- duruyordu.
AdacHFa yaklaKHrlarken, Sophie'nin gözleri yine dikiz aynasHndan " imdilik onlarH
atlattHk," dedi. "Ama bu arabada kalHrsan beK dakika geçmeden enseleniriz."
Langdon, demek ba)ka bir araba çalaca z, diye düKüncelere dalmHKtH, art k iyice suçlu
olduk. "Ne yapacaksHn?"
Sophie SmartCar'H adacHFa doFru sürdü. "Güven bana."
Langdon, hiç tepki vermedi. Güven duygusu, bu gece ona fazla bir Key kazandHrmamHKtH.
Ceketinin kolunu geriye sHyHrarak saatine baktH -onuncu yaK gününde ebeveynlerinin armaFan
ettiFi- Mickey Mouse marka bir koleksiyon üretimiydi. Çocuksu kadranH genellikle tuhaf
bakHKlarH üzerinde toplasa da, Langdon asla baKka bir saat almamHKtH; biçim ve renk büyüsüyle
ilk olarak Disney animasyonlarH sayesinde tanHKmHKtH. imdi ise Mickey her gün, Langdon’Hn
ruhen genç kalmasHnH saFlHyordu, Ama o anda Mickey'nin kollarH garip bir açH yaparak, bir o
kadar garip bir zamanH gösteriyordu.
Sabaha karKH 02.15.
BileFine bakHp SmartCar'H geniK adacHFHn etrafHndan döndüren Sophie, " lginç bir saat,"
dedi.
Langdon ceketinin kolunu aKaFH çekerken, "Uzun hikâye," diye cevap verdi.
"Öyle olduFunu tahmin edebiliyorum." Sophie, ona bakHp çabucak gülümsedikten sonra,
adacHktan ayrHldH ve Kehir merkezinden uzaFa, kuzeye doFru yol aldH. ki yeKil HKHFH güç bela

yakaladHktan sonra üçüncü kavKaFa ulaKtH ve Malesherbes BulvarH'na doFru keskin bir saF
dönüK yaptH. Diplomatik semtin zengin görünüKlü aFaçlH yollarHndan çHkmHKlardH. ArtHk daha
karanlHk olan sanayi mahallesinde ilerliyorlardH. Sophie sola döndükten kHsa bir süre sonra
Langdon nerede olduklarHnH anladH.
Gare Saint-Lazare.
Önlerinde duran cam çatHlH tren istasyonu, uçak hangarHyla bir seranHn garip uzantHsHnH
andHrHyordu. Avrupa'daki tren istasyonlarHna hiç uymuyordu. Bu saatte bile ana giriKin
yanHnda yaklaKHk yarHm düzine taksi bekliyordu. SHrt çantalH çocuklar istasyondan çHkHp adeta
hangi Kehirde olduklarHnH hatHrlamaya çalHKHyormuK gibi gözlerini ovuKtururken, sandviç satan
satHcHlar el arabalarHnH sürüyorlardH. Yolun ilerisinde bir çift ve Kehir polisi, yolunu KaKHrmHK
turistlere yön tarif ediyordu.
Sophie SmartCar'HnH taksilerin arkasHna çekip yolun karKH tarafHndaki park alanH yerine
kHrmHzH bölgeye park etti. Langdon henüz neler olduFunu sormaya fHrsat bulamadan, Sophie
arabadan inmiKti. Önlerinde duran taksinin penceresine koKtu ve Koförle konuKmaya baKladH.
Langdon arabadan indiFinde Sophie'nin taksi Koförüne bir tomar para verdiFini gördü.
Taksi Koförü baKHnH salladHktan sonra Langdon’Hn KaKkHn bakHKlarH altHnda arabaya onlarH
almadan uzaklaKtH.
Taksi uzaklaKHrken, kaldHrHmda Sophie'nin yanHna giden Langdon, "Neler oldu?" diye
sordu.
Sophie tren istasyonu giriKine doFru ilerlemeye baKlamHKtH bile. "Haydi. Paris'ten ayrHlan
ilk trene iki bilet alacaFHz."
Langdon onun yanHndan aceleyle koKuKturdu. ABD BüyükelçiliFi'ne giden bir buçuk
kilometrelik yolculuk, artHk tam anlamHyla Paris'ten kaçma operasyonuna dönüKmüKtü.
Langdon bu fikirden gittikçe daha az hoKlanHyordu.
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Piskopos Aringarosa’yH Leonardo da Vinci UluslararasH HavaalanH'ndan alan Koför, küçük
ve gösteriKsiz siyah bir Fiat sedanla gelmiKti Aringarosa, tüm Vatikan araçlarHnHn, üzerinde
Papa'nHn mührünü taKHyan bayraklar ve madalyonlarla süslü, büyük lüks arabalardan oluKtuFu
günleri hatHrladH. O günler geride kald . Vatikan arabalarH artHk az gösteriKliydiler ve
genellikle iKaret taKHmHyorlardH. Vatikan bunun daha iyi hizmet verebilmek için masraflardan
kHsmak niyetiyle yapHldHFHnH söylese de, Aringarosa daha çok bir güvenlik meselesi olduFunu
düKünüyordu. Dünya çHlgHna dönmüKtü ve Avrupa'nHn pek çok yerinde Hazreti sa'yH sevdiFini
ilan etmek, arabanHn üstüne hedef tahtasH resmi çizmek gibi bir Keydi.
Aringarosa siyah cüppesini eteklerinden toplayarak arka koltuFa bindi ve Castel
Gandolfo'ya giden uzun yolculuk için yerine iyice yerleKti BeK ay önce yaptHFH yolculuFun bîr
benzeri olacaktH.
Geçen y l Roma'ya yapt m yolculuk, diye düKündü. Hayat m n o uzun gecesiydi.
Vatikan beK ay önce telefon ederek, Aringarosa’nHn derhal Roma’ya gelmesini
buyurmuKtu. Hiçbir açHklama yapmamHKlardH. Biletlerin havaalan nda. Papa gizem perdesini
kapalH tutmak için elinden geleni yapmHKtH, en yüksek rütbeli papaz için bile.
Aringarosa gizemli çaFrHnHn, Opus Dei'nin son zamanlarda halkla iliKkilerde kazandHFH
baKarHyH -New York'taki Dünya Merkezi'nin tamamlanmasH- kutlamak amacHyla Papa ile diFer
Vatikan yetkililerinin fotoFraflarHnHn çekilebileceFini düKünmüKtü. Architectural Digest, Opus
Dei binasH için, "KatolikliFin, modern manzarayla yüce bir Kekilde baFdaKan parlak feneri"
diye bahsetmiKti ve son zamanlarda Vatikan "modern" kelimesini içeren her Keye karKH
yakHnlHk duyuyor gibi görünüyordu.
Aringarosa'nHn, istemeden de olsa daveti kabul etmekten baKka çaresi yoktu. ÇoFu
muhafazakâr papaz gibi, mevcut PapalHk yönetiminin bir hayranH sayHlmayan Aringarosa, yeni
Papa'nHn makama geldiFi ilk yHlH derin kaygHyla izlemiKti. GörülmemiK bir liberal olan Papa
CenaplarH, Vatikan tarihindeki en tartHKmalH ve alHKHlmadHk kardinaller meclisi sayesinde
PapalHFa atanmHKtH. Daha sonra ise beklenmedik bir anda iktidara geldiFi için mütevazH olacaFH
yerde, HHristiyanlHFHn en yüksek makamHyla ilgisi olan tüm bilekleri bükmekte hiç vakit
kaybetmemiKti. Kardinaller Meclisi'nden sürekli liberal destek alan Papa, PapalHk misyonunun
"Vatikan doktrinlerini çaFdaKlaKtHrmak ve KatolikliFi üçüncü bin yHla hazHrlamak" olduFunu
ilan ediyordu.
Aringarosa, söylediFi sözlerle bu adamHn, TanrH’nHn yasalarHnH yeniden yazabileceFine ve
gerçek KatolikliFin gerektirdiklerinin modern dünyaya ters düKtüFüne inananlarHn kalplerini
yeniden kazanacaFHna inanacak kadar küstah olmasHndan korkuyordu.
Aringarosa, Papa ile danHKmanlarHnH, kilisenin kurallarHnH yumuKatmanHn sadakatsizlik ve
korkaklHkla kalmayHp aynH zamanda siyasi bir intihar olacaFHna ikna etmek için, tüm siyasi
nüfuzunu -Opus Dei'nin seçmenleriyle banka hesabHnHn miktarH düKünüldüFünde oldukça
büyük sayHlHrdH- kullanHyordu. Kilise kanunlarHnH bir önceki yumuKatma giriKiminin -2.
Vatikan fiyaskosu- geriye zarar verici bir miras bHraktHFHnH hatHrlatHyordu: ArtHk kiliseye
gelenlerin sayHsH her zamankinden daha düKüktü, baFHKlar sHfHrH tüketmek üzereydi ve kiliselere
atayacak yeterli sayHda Katolik papaz yoktu,
Aringarosa insanlar n kilisenin yol göstermesine ihtiyac var, diye Hsrar etmiKti, s rtlar n
s vazlay p ) martmas na de il.
Aylar önce o gece, Fiat havaalanHndan ayrHlHrken Aringarosa, Vatin ehri yerine doFudaki
dolambaçlH bir daF yoluna gittiklerini görünce oförüne, "Nereye gidiyoruz?" diye sormuKtu.
Adam, "Alban DaFlarH'na," diye yanHtlamHKtH. "ToplantHnHz Castel Gandolfo'da.”

Papan n yazl k evi mi? Aringarosa daha önce oraya hiç gitmemiK ve gitmek de
istememiKti. On altHncH yüzyHldan kalma hisar, Papa'nHn yazlHkevi olmasHnHn yanH sHra,
Avrupa'daki en geliKmiK astronomi gözlemevlerinden biri olan Specula Vaticana'ya -Vatikan
Rasathanesi- ev sahipliFi yapHyordu. Aringarosa, Vatikan'Hn bilimle uFraKmasHnH bir türlü içine
sindirememiKti. Bilimle inancH kaynaKtHrmanHn mantHFH ne olabilirdi ki? TanrH inancH taKHyan
bir adam, bilimle tarafsHz uFraKamazdH. manHn ise fîziksel olarak teyit edilmesine gerek
yoktu.
YHldHzlarla kasHm gökyüzüne doFru yükselen Castel Gandolfo alanHna girdiFinde, yine de
geldik i)te, diye düKündü. Garaj yolundan bakHldHFHnda Gandolfo, intihar atlayHKH yapmayH
düKünen devasa bir taK canavara benziyordu. Uçurumun tam kenarHna inKa edilmiK Kato,
talyan medeniyetinin beKiFine doFru eFilmiKti, Roma'yH kurmadan önce Curiazi ile Orazi
kabilelerinin uzun zaman savaKtHklarH vadi.
Gandolfo'nun silueti bile görülecek bir manzaraydH... bu coKku verici uçurum sahnesinin
etkisini artHran etkileyici bir mimarisi vardH. Aringarosa Kimdi, Vatikan'Hn bina çatHsHna iki dev
alüminyum teleskop kubbesi yerleKtirerek«mahvettiFini görmekten üzüntü duyuyordu. Bir
zamanlarHn bu maFrur yapHsHnH adeta, komik Kapka giymiK gururlu bir savaKçH konumuna
düKürmüKlerdi.
Aringarosa arabadan indiFi sHrada bir Cizvit rahibi koKuKturarak, karKHlamak için yanHna
geldi. "HoK geldiniz piskopos. Ben Peder Mangano. Bir gökbilimciyim."
Ne kadar iyi. Aringarosa homurdanarak onu selamladHktan sonra, ev sahibinin peKinden
Katonun antresine girdi, Rönesans sanatHyla astronomi görüntülerinin zevksiz karHKHmHndan
oluKan geniK ve açHk bir alan. Kendisine eKlik eden rahibi traverten merdivenlerde takip eden
Aringarosa konferans salonlarH, derslikler ve turist bilgilendirme hizmetlerine ait iKaretler
gördü. Vatikan'Hn her seferinde ruhani geliKim için mantHklH rehberlik hizmetinden geri kalHp,
turistlere astrofizik dersleri vermeye bir Kekilde vakit bulduFunu düKünmek onu KaKHrtmHKtH.
Aringarosa, genç rahibe, "Söylesene," dedi. "Kuyruk ne zaman köpeFi sallamaya
baKladH?"
Rahip, ona tuhaf bir biçimde baktH. "Efendim?"
Bu gece yine o tartHKmayH açmamak düKüncesiyle Aringarosa konuyu kapattH. Vatikan
delirmi). Taviz vermeden ona deFerleri öFretmek yerine, KHmarHk çocuklarHnHn kaprislerine
boyun eFen üKengeç ebeveynler gibi, kilise de gittikçe yumuKuyor, doFru yoldan sapan bir
kültüre ayak uydurmaya çalHnHyordu.
Üst kattaki geniK koridor oldukça lüks döKenmiKti ve pirinç tabelalH kapHlarHn bulunduFu
yöne doFru ilerliyordu.

ASTRONOM KÜTÜPHANES
Aringarosa burada Vatikan Astronomi Kütüphanesi Copernicus, Galileo, Kepler, Newton
ve Secchi'nin nadir bulunan çalHKmalarH da dahil olmak üzere, yirmi beK binden fazla eser
bulunduFunu duymuKtu. ddia edildiFine göre Papa'nHn kHdemli çalHKanlarH da burada özel
toplantHlar düzenliyorlardH...Vatikan ehri sHnHrlarH içinde yapmak istemedikleri toplantHlarH.
KapHya yaklaKan Piskopos Aringarosa, içeride duyacaFH haberi ya da harekete geçireceFi
olaylar zincirini kesinlikle tahmin etmiyordu. Bir saat sonra toplantHdan sendeleyerek
çHkarken, kötü olaylara dair imalar yerine oturmaya baKlamHKtH. Bundan alt ay sonra! diye
düKünmüKtü. Tanr yard mc m z olsun!
imdi Fiat'ta oturmakta olan Piskopos Aringarosa, o toplantHyH düKünürken yumruklarHnH
sHktHFHnH fark etti. YumruFunu gevKetip, yavaKça derin bir nefes aldH ve kaslarHnH gevKetti.

Fiat daFlara tHrmandHkça, kendi kendine, her Key yolunda gidecek, dedi. Yine de cep
telefonunun çalmasHnH diliyordu. Ö retmen beni neden aramad ? Silas )u ana kadar kilit
ta) na ula)m ) olmal yd .
Sinirlerini yatHKtHrmaya çalHKan piskopos, yüzüFündeki mor ametist taKa bakarak
meditasyon yaptH. Piskoposluk armasH iKlenmiK yüzüFünün elmaslarHn dokusunu hissederek,
kendi kendine bu yüzüFün yakHnda sahip olacaFH güçten çok daha küçük bir gücün sembolü
olduFunu hatHrlattH.
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Gare Saint-Lazare'Hn içi, Avrupa'daki diFer tren istasyonlarHna benziyordu. Her zamanki
müdavimleriyle -mukavva kutular taKHyan evsizler, sHrt çantalarHnHn üstünde uyuyup MP3
çalarlarHnH dinleyen gözleri çapaklanmHK kolej öFrencileri ve sigara içen mavi üniformalH
hademeler- dolu büyük bir ambardan ibaretti.
Sophie baKHnH kaldHrHp yukarHda asHlH duran sefer tablosuna baktH. Siyah beyaz kutucuklar
bilgi yenilendikçe dönerek deFiKiyordu. Listenin en üstünde Köyle yazHyordu:
LILLE-HIZLI TREN- 03.06
Sophie, "KeKke daha erken hareket etseydi," dedi. "Ama Lille iKimizi görür."
Daha erken mi? Langdon saatine baktHFHnda 02.59 olduFunu gördü, Tren yedi dakika
sonra hareket edecekti ve henüz biletlerini bile almamHKlardH.
Sophie, Langdon'H bilet giKesine doFru sürükleyerek, "Kredi kartHnla bize iki bilet al,"
dedi.
"Kredi kartH harcamalarHnHn takip edildiFini sanHyordum..."
"Kesinlikle."
Langdon, Sophie Neveu'ya yetiKmeye çalHKmaktan vazgeçti. Kredi kartHnH kullanarak
Lille'e iki bilet aldH ve Sophie'ye uzattH.
Sophie, onu Lille yolcularHnHn trene binmeleri için son çaFrHnHn yapHldHFH peronlarHn
bulunduFu yöne doFru götürdü. Önlerinde on altH farklH peron ayrHmH uzanHyordu. SaF
taraftaki üçüncü peronda Lille treni ayrHlmak üzere düdüFünü öttürüyordu, ama Sophie,
Langdon'H kolundan tutup tam ters istikamete sürüklemeye baKlamHKtH bile. HHzla yan taraftaki
lobiye dönerek, gece boyunca açHk bir kafeteryanHn önünden geçtiler. Sonunda yan kapHdan
istasyonun batH tarafHndaki sessiz sokaFa çHkmHKlardH.
Bir taksi tek baKHna kapHnHn önünde bekliyordu.
oför, Sophie'yi görünce farlarHnH yakHp söndürdü.
Sophie arka koltuFa atladH. Langdon, onun ardHndan bindi.
Taksi istasyondan uzaklaKHrken Sophie yeni satHn aldHklarH biletleri çHkartarak yHrttH.
Langdon derin bir nefes aldH. Yetmi) dolar çok güzel harcad k.
Gerçekten kaçtHklarHnH Langdon ancak, taksi Rue de Clichy'den kuzeye giden düz bir yola
çHktHktan sonra anlamHKtH. SaF taraftaki camdan Montmarte'yi ve Sacré-Coeur'un güzel
kubbesini görebiliyordu. Bu manzarayH, karKH istikametten geçen polis arabasHnHn HKHklarH
böldü.
Sirenler uzaklaKana kadar Langdon ile Sophie baKlarHnH aKaFH eFdiler.
Sophie, taksi Koförüne sadece Kehir dHKHna çHkmasHnH söylemiKti. Langdon, onun çenesini
sHktHFHnH gördüFünde, bir sonraki adHmH hesapladHFHnH sezinlemiKti.
Langdon haç Keklindeki anahtarH cama tutarak yeniden incelemeye koyuldu. AnahtarHn
nerede yapHldHFHnH belirten herhangi bir iKaret bulmak amacHyla gözlerine yaklaKtHrdH. AralHklH
sokak lambalarHnHn HKHFHnda tarikat mührü dHKHnda hiçbir iKarete rastlayamadH. Sonunda,
"Hiçbir anlam ifade etmiyor," dedi. "Hangi kHsmH?"
"BüyükbabanHn, ne yapacaFHnH bilmediFin bir anahtar bulman için bunca zahmete
girmesi." "Sana katHlHyorum."
Tablonun arkasHnda baKka bir Key yazmadHFHna emin misin?" Her yeri aradHm. Hepsi bu
kadar. Bu anahtar tablonun arkasHna sHkHKtHrHlmHKtH. Tarikat mührünü gördüm, cebime attHm ve
sonra çHktHk."
imdi üçgen gövdenin kör ucuna bakmakta olan Langdon kaKlarHnH çattH. Hiçbir )ey.
Gözlerini kHsarak anahtarH yaklaKtHrdH ve baK kHsmHn keti. Orada da bir Key yoktu. "SanHrHm bu
anahtar yakHn zaman önce temizlenmiK."
"Neden?"

"Tuvalet ispirtosu gibi kokuyor."
Sophie, ona döndü. "AnlamadHm?"
"Sanki birisi buna temizleyici sHvH sürmüK gibi." Langdon anahtarH burnuna götürerek
kokladH. "DiFer tarafta daha keskin." Arka tarafH virdi. "Evet, alkol bazlH, bir temizleyiciyle ya
da..." Langdon durdu.
"Ne?"
AnahtarH HKHFa tutarak, haçHn üzerindeki pürüzsüz yüzeye baktH. BazH yerlerde
parHldHyordu... sanki HslakmHK gibi. "Cebine atmadan önce bu anahtarHn arkasHna ne kadar iyi
baktHn?"
"Ne? yi bakmadHm. Acele ediyordum."
Langdon, ona döndü. "Siyah HKHk hâlâ yanHnda mH?"
Sophie elini cebine sokarak, UV feneri çHkardH. Langdon feneri eline alHp açtH ve HKHFH
anahtarHn arka tarafHna tuttu.
AnahtarHn arka tarafH hemen renklenmiKti. Bir yazH görünüyordu, Aceleyle yazHlmHKtH ama
okunuyordu.
Langdon gülümseyerek, "Evet," dedi. "SanHrHm ispirto kokusunun nereden geldiFini
biliyoruz."
Sophie anahtarHn arkasHndaki mor yazHya hayretle bakHyordu.

24 Rue Haxo
Bir adres! Büyükbabam bir adres yazm )!
Langdon, "Nerede burasH?" diye sordu.
Sophie'nin hiç fikri yoktu. Tekrar öne doFru eFildi ve taksi Koförüne heyecanla,
"Connaissez-vous la Rue Haxo?”* diye sordu.
oför kHsa bir süre düKündükten sonra baKHnH salladH. Sophie'ye bu adresin, Paris'in batH
tarafHndaki dHK mahallerinde bulunan tenis stadyumuna yakHn olduFunu söyledi. Sophie,
Koförden onlarH hemen oraya götürmesini istedi.
oför, ona FransHzca, "En çabuk Bois de Boulogne'den gideriz, dedi. "Olur mu?"
Sophie kaKlarHnH çattH. AklHna daha az sakHncalH yollar da geliyordu bu gece fazla seçici
davranamayacaktH. "Oui." Amerikal turisti biraz )a) rtabiliriz.
Yeniden anahtara bakan Sophie, 24 Rue Haxo'da ne bulabileceklerini tahmin etmeye
çalHKtH. Bir kilise mi? Bir çe)it tarikat merkezi mi?
AklHna tekrar on yHl önce bodrum katHnda tanHk olduFu gizli ayin görüntüleri geldi ve içini
çekti. "Robert, sana anlatacaFHm çok Key var." Durdu taksi batHya doFru hHzla yol alHrken
gözlerini ona dikmiKti. "Ama önce bana Sion tarikatH hakkHnda bildiFin her Keyi anlatmanH
istiyorum."

*

Haxo SokaFH’nH biliyor musunuz?
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Louvre güvenliFinden Grouard Devlet Salonu'nun önünde, Sophie ile Langdon’Hn onu
nasHl etkisiz hale getirdiklerini anlatHrken Bezu Fache ateK püskürüyordu. Lanet tabloya neden
ate) etmedin!
"YüzbaKHm?" Komuta odasHnHn bulunduFu yönden atHlan TeFmen Collet'nin sesi duyuldu.
"YüzbaKHm Kimdi öFrendim. Ajan Neveu’nun arabasHnHn yerini tespit etmiKler."
"BüyükelçiliFe ulaKmHK mH?"
"HayHr. Tren istasyonuna gitmiK. ki bilet almHK. Tren az önce hareket etmiK."
Fache, Memur Grouard'H baKHndan savarak Collet'i yakHndaki küçük odaya çekti ve en
alçak sesiyle konuKmaya baKladH. "Hangi yöne gitmiKler?"
"Lille."
"Yem olabilir." Fache plan yaparken içini çekti. "Pekâlâ, bir sonraki istasyonu uyar, her
ihtimale karKH treni durdurup arasHnlar. ArabasHnH olduFu yerde bHrakHn ve geri dönmeleri
ihtimaline karKH sivil polisler yerleKtirin. Yaya kaçma ihtimaline karKH istasyon civarHndaki
sokaklarH aramalarH için adam gönderin. stasyondan kalkan otobüs var mH?"
"Bu saatte yok efendim. Sadece taksiler var."
"Güzel. oförleri sorgulayHn. BakHn bakalHm herhangi bir Key görmüKler mi? Daha sonra
taksi Kirketiyle temas kurup eKkallerini bildirin. Ben de Interpol'ü arayacaFHm."
Collet KaKkHn görünüyordu. "Tüm teKkilata haber verecek misiniz?”
Fache duyacaFH mahcubiyete üzülüyor, ama baKka çare göremiyordu.
Kafesi hemen ve s k kapat.
lk saat çok önemliydi. KaçaklarHn firar ettikten sonraki ilk saat yapacaklarH tahmin
edilebilirdi. Her zaman aynH Keylere ihtiyaç duyarlardH. Yolculuk. Bar nak. Nakit. Kutsal Üçlü.
Interpol'ün üçünü birden göz açHp kapayHncaya kadar yapacak gücü vardH. Paris'teki seyahat
acentelerine, otellere ve bankalara Sophie ile Langdon’Hn fotoFraflarHnH fakslamak onlarH
kapana kHstHracaktH, Kehirden kaçamayacak, hiçbir yerde saklanamayacak ve tanHnmadan nakit
para çekemeyeceklerdi. Firariler genellikle sokaklarda panikler ve aptalca bir Key yaparlardH.
Araba çalmak gibi. Dükkân soymak gibi. Çaresizlikle bir banka kartH kullanmak gibi. Hangi
hatayH yaparlarsa yapsHnlar, yetkililerin yerlerini saptamasHnH kolaylaKtHrHrlardH.
Collet, "Sadece Langdon, öyle deFil mi?" diye sordu. "Sophie Neveu'nun peKinde
olamazsHnHz. O bizim ajanHmHz."
"Elbette onun peKindeyim!" diye parladH Fache. "Sophie onun tüm pis iKlerini yaparken,
sadece Langdon'H yakalamak ne iKimize yarar? Neveu'nun personel dosyasHnH incelemeyi
düKünüyorum, arkadaKlarH, ailesi, tanHdHklarH, yardHmHnH isteyebileceFi herhangi birini. Orada
ne yaptHFHnH sandHFHnH bilmiyorum ama ona iKinden daha fazlasHna mal olacak!"
"Benim telefon baKHnda mH olmamH istersiniz yoksa takipte mi?"
"Takipte ol. Tren istasyonuna git ve takHmH koordine et. Dizginler sende ama benimle
konuKmadan harekete geçme."
"Peki efendim." Collet dHKarH çHktH.
Küçük odada dururken Fache kendini gergin hissediyordu. Pencerenin dHKHnda, parlayan
piramidin yansHmalarH havuzda dalgalanHyordu. Ellerimin aras ndan kaç verdiler. Kendini
sakin olmaya davet etti.
Interpol'ün uygulayacaFH baskHdan eFitimli bir ajan bile kolay kurtulmazdH.
Kad n bir kriptografla bir ö retmen mi?
afak sökmeden yakayH ele verirlerdi.
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Bois de Boulogne, diye bilinen ormanlHk parkHn pek çok ismi vardH ama Paris'in eskileri
ona "Dünyevi Zevkler Bahçesi" derlerdi. Bu övgü dolu sözlere raFmen, gerçek bunun tam
tersiydi. Bosch'un aynH isimli tablosunu gören herkes kinayeyi anlHyordu; orman gibi resim de
karanlHk ve sapkHndH, sapHklarla fetiKistler için bir Araf gibiydi. Geceleri ormanHn rüzgârlH
patikalarH, insanHn aFHza alHnmayan en derin tutkularHnH gerçekleKtirmek için dünyevi zevkler
sunan pHrHltHlH kiralHk vücutlarla dolardH... kadHn, erkek ve arada kalan diFerleri.
Langdon, Sion TarikatH hakkHnda Sophie'ye anlatacaklarHnH aklHnda toparlarken, bindikleri
taksi parkHn aFaçlH giriKinden geçip, kaldHrHm taKlarHnHn üzerinden batHya yöneliyordu. ParkHn
gece müdavimleri gölgeler arasHndan sHyrHlHp, mallarHnH farlarHn HKHFHnda sergilerken Langdon
dikkatini toplamakta güçlük çekiyordu. lerideki iki üstsüz ergen kHz, taksiye gözleri
yuvalarHndan fHrlayarak baktHlar. ArkalarHnda duran iyice yaFlanmHK tanga külotlu adam
arkasHnH dönüp kalçalarHnH gerdi. YanHndaki dev gibi sarHKHn kadHn mini eteFini kaldHrarak,
aslHnda kadHn olmadHFHnH gösteriyordu.
Tanr m bana yard m et! Langdon bakHKlarHnH taksinin içine çevirerek derin bir nefes aldH.
Sophie, "Bana Sion TarikatH'nH anlat," dedi.
Langdon baKHnH sallarken, anlatacaFH efsane için aklHna daha uygunsuz bir yer gelmiyordu.
Nereden baKlayacaFHnH düKündü. KardeKlik w bin yHldan daha eskiydi... sHrlar, Kantaj, ihanet ve
hatta öfkeli bir Papa merhametsiz iKkenceleriyle dolu bir tarih.
"Sion TarikatH," diye baKladH. " ehri fethetmesinin hemen ardHndan, ,099 yHlHnda Kudüs'te
FransHz kralH Godefroi de Bouillon tarafHndan kuruldu"
Sophie gözlerini ondan ayHrmadan baKHnH salladH.
" ddialara göre Kral Godefroi çok güçlü bir sHrra sahipti... sa zamanHndan beri ailesinin
sakladHFH bir sHrra. Öldükten sonra sHrrHnHn kaybolacaFH endiKesiyle, gizli bir kardeKlik kurdu
Sion TarikatH ve onlara sHrrHnH nesilden nesile gizlice aktararak koruma görevini verdi. Tarikat
Kudüs'te bulunduFu zaman boyunca, bir zamanlar Süleyman Mabedi'nin bulunduFu yerin
üstüne inKa edilmiK Herod TapHnaFH'nHn yHkHntHlarH altHna gömülü gizli belgeleri öFrendiler. Bu
belgelerin, Godefroi'nin güçlü sHrrHnH teyit ettiFine ve kilisenin bu tehlikeli sHrrH ele geçirmek
için her Keyi yapacaFHna inandHlar."
Sophie'nin bakHKlarHndan tam anlayamadHFH belli oluyordu.
'Tarikat, ne kadar vakit alHrsa alsHn bu belgelerin tapmaFHn altHndan kurtarmaya ve sonsuza
dek korumaya yemin etti, böylece gerçek asla yok olmayacaktH. Tarikat, belgeleri yHkHntHlar
arasHndan kurtarmak için askeri bir kuvvet oluKturdu - sa'nHn Fakir övalyeleri ve Süleyman
Mabedi TarikatH isminde dokuz Kövalyeden oluKan- bir gruptu." Langdon durdu. "Daha çok
TapHnak övalyeleri ismiyle bilinirler."
Sophie duyduFu ismi hatHrlayHnca baKHnH kaldHrHp KaKkHnlHkla baktH.
Langdon verdiFi seminerlerden, dünyadaki herkesin en azHndan ismen Tapmak
övalyeleri'ni duyduFunu biliyordu. Akademisyenler için TapHnakçHlar'Hn tarihi, gerçeklerin,
ilmin ve yanlHK bilginin salt gerçeFi içinden ayHklanamayacak kadar iç içe geçmiK, bulanHk bir
dünyaydH. Son zamanlarda Langdon, TapHnak
övalyeleri'nden bahsetmekten bile
çekiniyordu, çünkü Komplo teorileriyle dolu imalH soru yaFmurlarHna tutuluyordu.
Sophie sHkHlmHKa benziyordu. "Yani Tapmak övalyeleri'nin, gizli örgeleri kurtarmak için
Sion TarikatH tarafHndan mH kurulduFunu söylüyorsun? Ben TapHnakçHlar'Hn Kutsal Topraklar'H
korumak için oluKturulduFunu sanHyordum."
Ortak bir yanlHK yargH. TapHnakçHlar görevlerini, hacHlarH korumak kisvesi altHnda
yürütüyorlardH. Kutsal Topraklar'daki asHl amaçlarH, tapHnaFHn altHndaki belgeleri ele
geçirmekti."
"Peki bulmuKlar mH?"

Langdon sHrHttH. "Bunu kimse tam olarak bilmiyor, ama tüm akademisyenler Ku konuda
hemfikirler: övalyeler yHkHntHlarHn altHnda bir )ey buldular... onlarH, hayal edilebilenin çok
ötesinde zengin ve güçlü kHlan bir Key."
Langdon, Sophie'ye TapHnak övalyelerinin kabul edilen tarihim akademik bir dille
anlatarak, kinci HaçlH Seferleri sHrasHnda övalyeler'in Kutsal Topraklar'daki durumunu ve
Kral II. Baldwin'e orada bulunma sebeplerinin yoldan geçen hacHlarH korumak olduFunu
söylediklerini açHkladH. MaaK almadHklarH ve fakirlik yemini ettikleri halde. övalyeler kraldan
barHnacak yer ve tapHnaFHn altHndaki ahHrlarda kalmak için izin istemiKlerdi. Kral Baldwin
askerlerin isteFini kabul etmiK ve övalyeler harap tapHnakta zor Kartlar altHnda yaKamaya
baKlamHKlardH.
Langdon barHnmak için seçtikleri yerin tuhaflHFHnHn tesadüf olmadHFHnH açHkladH.
övalyeler, tarikatHn aradHFH belgelerin yHkHntHlar altHnda gömülü olduFuna inanHyorlardH...
Kudsülakdas'Hn, yani TanrH’nHn bizzat oturduFuna inanHlan kutsal odanHn altHnda. Yahudi
inanHKHnHn temelinde bu yatHyordu. övalyeler yaklaKHk on yHl yHkHntHlar arasHnda yaKamHK ve
büyük bir gizlilik içinde kazH yapmHKlardH.
Sophie, ona bir göz attH. "Ve sen onlarHn bir Key keKfettiFini söylemiKtin."
Langdon, "Evet elbette keKfettiler," diyerek kazHlarHn dokuz yHl sürmesinin sebebini ve
övalyeler'in sonunda aradHklarHnH bulduklarHnH açHkladH. Hazineyi mabetten alarak Avrupa'ya
götürmüKlerdi ve orada nüfuzlarH bir gecede artmHKtH.
övalyeler'in Vatikan'a Kantaj yapHp yapmadHFHnH ya da Kilise'nin onlara sus payH verip
vermediFini kimse bilmiyordu ama Papa II. Innocent hemen TapHnak övalyeleri'ne sHnHrsHz
güç veren bir PapalHk bildirgesi yayHnlamHK ve onlarHn "kendilerine münhasHr yasalara tabi
olduklarHnH" ilan etmiKti gerek dini, gerek siyasi anlamda tüm krallHklardan ve piskopos
hHklardan baFHmsHz özerk bir ordu.
Vatikan'dan yeni aldHklarH kayHtsHz KartsHz salahiyetle TapHnak övalyeleri, gerek sayH,
gerekse siyasi güç bakHmHndan inanHlmaz bir hHzla büyümüKler ve bir düzineden fazla ülkede
sayHsHz mülk edinmiKlerdi. flas eden soylulara kredi saFlayHp, karKHlHFHnda faiz alarak modern
bankacHlHFH oturtmuKlar ve zenginlikleriyle nüfuzlarHnH kat kat arttHrmHKlardH.
1300'lere gelindiFinde Vatikan'Hn saFladHFH ayrHcalHklar övalyeler'in o kadar fazla güç
kazanmasHna yardHmcH olmuKtu ki, Papa V, Clement bir Keyler yapHlmasH gerektiFine karar
vermiKti. Fransa KralH IV. Philippe ile iKbirliFi yapan Papa, TapHnakçHlar'H ortadan kaldHrHp
hazinelerini ele geçirmek için dâhice bir plan hazHrladH. Böylece sahip olduklarH sHrrHn idaresi
Vatikan'a geçecekti. Papa Clement, CIA'e taK çHkartacak askeri bir hileyle, tüm Avrupa'daki
askerlerinin 13 Ekim 1307 Cuma günü, aynH anda açacaklarH mühürlü emir mektuplarH
yollamHKtH.
AyHn on üçünde Kafak sökerken mühürler açHlmHK ve içindeki dehKet ortaya çHkmHKtH.
Clement mektubunda TanrH’nHn kendisine Kahsen göründüFünü ve TapHnak övalyelerinin
Keytana tapmak, homoseksüellik, çarmHhH karalamak, hemcinslerine düKkünlük ve TanrH'ya
küfreden diFer davranHKlarHndan ötürü günahkâr olduklarH konusunda uyardHFHnH iddia etmiKti.
TanrH, Papa Clement'ten övalyeler'i yakalayarak dünyayH onlardan temizlemesini ve TanrH'ya
karKH iKledikleri suçu itiraf edinceye kadar iKkence etmesini istemiKti. Clement'in sinsi
operasyonu saat gibi iKlemiKti. O gün sayHsHz övalye yakalanmHK, merhametsizce iKkence
görmüK ve günahkâr olduklarH gerekçesiyle yakHlmHKtH. Bu trajedinin yankHlarH modern zamana
kadar gelmiKti; günümüzde bile ayHn on üçüne gelen cuma günleri uFursuz sayHlHyordu.
Sophie aklH karHKmHK bir ifadeyle bakHyordu. "TapHnak övalyeleri yok mu edildi? Ben
TapHnak kardeKlerinin hâlâ var olduFunu sanHyordum."
"Varlar, farklH isimler altHnda. Clement'in sahte suçlamalarHna ve onlarH silip süpürmek için
gösterdiFi çabalara raFmen övalyeler'in güçlü ittifaklarH vardH ve içlerinden bazHlarH
Vatikan'Hn temizlik operasyonundan bulmayH baKardHlar, TapHnakçHlar'Hn gücünün temelini
oluKturan belgelerden oluKan hazinesi Clement'in asHl hedefiydi, ama onu elinden kaçHrdH.

Belgeler uzun zaman önce TapHnakçHlar'Hn gölge mimarlarHna teslim edilmiKti, yani Sion
TarikatH'na. OnlarHn gizlilik perdesi Vatikan katliamHndan kurtulmalarHna yardHmcH oldu.
Vatikan yaklaKtHFHnda, tarikat talimatlara uyarak gece vakti belgeleri Paris'ten, TapHnakçHlar'Hn
La Rochelle deki gemilerine kaçHrdH."
"Belgeler nereye gitti?"
Langdon omuzlarHnH silkti. "Bu sHrrHn cevabHnH sadece Sion TarikatH biliyor. Belgeler
bugün bile tartHKmalara ve spekülasyonlara yol açtHFHndan, yerlerinin defalarca deFiKtirildiFine
ve tekrar saklandHFHna inanHlHyor. Son zamanlardaki spekülasyonlara göre belgeler ngiltere'de
bir yerde gizli."
Sophie endiKeli görünüyordu.
Langdon, "Bu sHrra ait efsaneler," diye devam etti. "Bin yHl devam etti. Belgeler, onun
gücü ve açHkladHFH sHrrHn tümü tek bir isimle biliniyor, Sangreal. HakkHnda yüzlerce kitap
yazHldH. Çok az gizem tarihçilerin Sangreal kadar ilgisini çekmiKtir."
"Sangreal mi? FransHzcadaki sang ya da spanyolcadaki sangre kelimesiyle bir ilgisi var
mH? Yani kan?"
Langdon baKHnH salladH. Sangreal'in bel kemiFi kandH ama Sophie'nin anladHFH Kekilde
deFil. "Efsanenin anlaKHlmasH güç, ama unutulmamasH gereken en önemli Key, tarikat
muhafHzlarHnHn gerçeFi açHklamak için tarihteki doFru anH bekliyor olduklarH."
"Hangi gerçeFi? Hangi sHr bu kadar güçlü olabilir?"
Langdon derin bir nefes alarak, gölgelerden sHyrHlan Paris manzarasHna baktH. "Sophie,
Sangreal kelimesi çok eski bir kelimedir. YHllar içinde bir baKka deyiKe dönüKmüKtür... daha
modern bir kelimeye." Durdu. "Sana günümüzde kullanHlan ismini söylediFimde, bildiFini
anlayacaksHn. AslHnda, dünyada yaKayan herkes Sangreal'in hikâyesini biliyor."
Sophie Küpheyle bakHyordu. "Ben hiç duymadHm."
"Elbette duydun." Langdon gülümsedi. "Sadece ondan 'Kutsal Kâse' diye bahsedilmesine
alHKkHnsHn, o kadar."
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Sophie taksinin arka koltuFunda Langdon'H baKtan aKaFH inceledi. aka yap yor. "Kutsal
Kâse mi?"
Langdon ciddi bir ifadeyle baKHnH evet anlamHnda salladH. "Kutsal Kâse, Sangreal
kelimesinin gerçek manasHdHr. Deyim, FransHzcadaki Sangraal kelimesinden türeyerek
Sangreal Keklini almHK. Ve sonra da iki kelimeye bölünmüK, San Greal olmuK."
Kutsal Kâse. Sophie dilbilimsel baFlarH hemen fark etmemiK olduFuna KaKHrmHKtH. Ama
yine de Langdon'Hn iddialarH onun için bir anlam ifade etmiyordu. "Ben Kutsal Kâse'nin bir
kadeh olduFunu düKünüyordum. Ama sen bana Sangreal'in bir çeKit karanlHk sHrrH açHklayan
belgelerden oluKtuFunu söyledin."
"Evet, ama Sangreal Belgeleri Kutsal Kâse hazinesinin sadece yar s . Geri kalanH Kâse ile
birlikte gömülü... ve gerçek anlamHnH açHklHyorlar. Belgelerin TapHnak övalyeleri'ne bunca
güç vermesinin nedeni, sayfalarda Kâse'nin gerçek tabiatHnHn açHklanmasHydH."
Kâse'nin gerçek tabiat m ? Sophie artHk ipin ucunu iyice kaçHrmHKtH. Kutsal Kâse'nin, Son
AkKam YemeFi'nde sa'nHn içmek için kullandHFH ve Arimatea'lH Yusuf’un çarmHha gerilen
sa'nHn kanHnH doldurduFu kadeh olduFunu sanHyordu. "Kutsal Kâse, sa'nHn Kadehi," dedi.
"Daha basit olamazdH."
Ona doFru eFilen Langdon, "Sophie," diye fHsHldadH. "Sion TarikatH için Kutsal Kâse bir
kâse deFil. Kâse efsanesinin -ayinde kullanHlan kadeh- dâhice düKünülmüK bir alegori
olduFunu iddia ediyorlar. Kâse efsanesindeki ayinde kullanHlan kadeh, baKka bir Keyin, çok
daha güçlü bir Keyin mecazi hali." Durdu. "BüyükbabanHn kutsal diKilere yaptHFH sembolik
atHflar da dahil, bu gece bize anlatmaya çalHKtHFH her Keyle mükemmel uyum saFlHyor."
Hâlâ emin olmayan Sophie, Langdon'Hn yüzündeki sabHrlH gülümsemeden onun aklHnHn
karHKmasHnH anlayHKla karKHladHFHnH sezmiKti Langdon'Hn gözleri yine de ciddiyetini koruyordu,
Sophie, "Peki Kutsal Kâse bir kadeh deFilse," diye sordu. "O zaman nedir?"
Langdon bu sorunun geleceFini tahmin etmesine raFmen, ona nasHl anlatacaFHna karar
veremiyordu. CevabH tarihsel sHralamaya uygun biçim vermezse, Sophie KaKHrHp kalacaktH.
Birkaç ay önce üzerinde çalHKtHFH kitabHn müsveddelerini editörüne verdiFi zamanda adam
aynH tepkiyi göstermiKti
"Bu çalHKma neyi iddia ediyor?" Editörü neredeyse boFuluyordu. Elindeki Karap kadehini
bHrakmHK, tabaFHnda yarHm kalan yemeFine bakarak, "Ciddi olamazsHn," demiKti.
"Bir yHl araKtHrma yapacak kadar ciddiyim."
New York'un ünlü Editörü Jonas Faukman, keçisakalHnH sinirli bir edayla kaKHmHKtH.
Faukman'Hn önüne, meslek hayatH boyunca bazH tehlikeli kitaplar geldiFine hiç Küphe yoktu
ama bu, ona küçük dilini yutturacak cinstendi.
Faukman sonunda, "Robert," demiKti. "Beni yanlHK anlama. Senin çalHKmalarHna
bayHlHyorum ve birlikte çok iyi iKler çHkardHk. Ama böylesi bir fikri yayHnlayacak olursam,
ofisimin önünde insanlar aylarca gösteri yaparlar. AyrHca senin ününü de zedeler. TanrH
aKkHna, sen Harvard'lH bir tarihçisin hHzla Köhret olmak isteyen bir popçu deFil. Bunun gibi bir
teoriyi destekleyecek geçerli delilleri nereden bulmuK olabilirsin?"
Langdon kendinden emin bir gülümsemeyle tüvit ceketinin cebinden bir kâFHt parçasH
çHkarmHK ve Faukman'a uzatmHKtH. KâFHtta, çoFu en çok satan akademik kitaplardan olmak
üzere, elliden fazla baKlHk kaynak gösterilerek sHralanmHKtH -kimi yeni, kimi yüzyHllar öncesine
ait tanHnmHK tarihçilerin kitaplarH. Tüm kitap isimleri, Langdon'Hn öne sürdüFü teoriyi
destekliyordu. Faukman listeyi incelerken, dünyanHn düz olduFunu henüz keKfetmiK bir adam
gibi görünüyordu. "Bu yazarlardan bazHlarHnH tan yorum. Bunlar... gerçek tarihçiler!"
Langdon sHrHtmHKtH. "GördüFün gibi Jonas, bu sadece benim teorim deFil. Uzun zamandHr
mevcut. Ben sadece üzerine eklemeler yapHyorum. imdiye dek hiçbir kitapta Kutsal Kâse

efsanesi sembolik açHdan ele alHnmadH.Teoriyi desteklemek için bulduFum ikonografik delil,
Key, son derece ikna edici.”
Faukman hâlâ listeye bakHyordu. "TanrHm, bu kitaplardan biri Sir Leigh Teabing
tarafHndan yazHlmHK... ngiliz Kraliyet Tarihçisi."
"Teabing hayatHnHn büyük kHsmHnH Kutsal Kâse üzerinde çalHKarak geçirdi Onunla
tanHKmHKtHm. En büyük ilhamH ondan aldHm. Bu listedeki tüm isimler gibi Jonas, o da
inananlardan biriydi."
"Yani Kimdi sen bana bu tarihçilerin hepsinin Keye inandHFHnH..." Kelimeleri söylemeye dili
varmayan Faukman yutkunmuKtu.
Langdon bir kez daha sHrHtmHKtH. "Kutsal Kâse insanlHk tarihinde en çok aranan hazine
olmuKtur. Kâse efsanelere, savaKlara ve bitmek tükenmek bilmeyen sorulara neden oldu.
Sadece bir kadeh olmasH mantHklH geliyor mu? EFer öyleyse, diFer kutsal hazineler de aynH ya
da daha büyük ilgi uyandHrmalHydH -Dikenli Taç, ÇarmHhta kullanHlan Gerçek Haç, Titulusama öyle deFiller. Tarih boyunca aralarHnda en özeli Kutsal Kâse olmuK." Langdon sHrHttH.
"ArtHk nedenini biliyorsun."
Faukman hâlâ baKHnH iki yana sallHyordu. "Ama yazHlan bunca kitaba raFmen, bu teori
neden bilinmiyor?"
"Bu kitaplar yüzyHllar boyunca oluKan tarihle yarHKamazlar, özellikle de bu tarih tüm
zamanlarHn en çok satan kitabH tarafHndan onaylanmHKsa."
Faukman'Hn gözleri büyümüKtü. "Bana Harry Potter' n Kutsal Kâse'den bahsettiFini
söylemeyeceksin, deFil mi?"
"Ben ncil'den bahsediyordum."
Faukman geri çekildi. "Bunu biliyordum."
"Laissez-lai!” Sophie'nin haykHrHKH taksinin içinde çHnlamHKtH. "BHrak onu!"
Sophie öne eFilerek taksi Koförüne baFHrHrken, Langdon yerinden sHçradH. Langdon,
Koförün telsiz mikrofonunu eline alHp konuKtuFunu görmüKtü.
Sophie arkasHnH dönüp, elini Langdon'Hn tüvit ceketinin cebine daldHrdH. Langdon neler
olduFunu anlayamadan, silahH çekip Koförün ensesine dayamHKtH. oför o anda telsizi elinden
bHraktH ve boKta olan elini baKHnHn üstüne kaldHrdH.
Langdon, "Sophie!" diye hayretle baFHrdH. "Sen ne halt..."
Sophie, Koföre, "Arrétez! " diye emretti.
Titreyen taksi Koförü emre itaat edip arabayH durdurdu ve park etti
Langdon taksi Kirketinin ön konsoldan gelen metalik sesini duydu. Telsiz, "...qui s'appelle
Agent Sophie Neveu..."* diye cHzHrdadH. "Et un Américain, Robert Langdon..."**
Langdon kaskatH kesilmiKti. Bizi bu kadar çabuk mu buldular?
Sophie, "Descendez, in," dedi.
oför taksiden çHkarken kollarHnH titreyerek baKHnHn üstüne ve geriye doFru birkaç adHm
attH.
Sophie camHnH indirmiK ve silahHnH pencereden, hayret içindeki taksi Koförüne
doFrultmuKtu. Alçak bir sesle, "Robert," dedi. "Direksiyona geç. Sen kullanacaksHn."
Langdon silah tutan bir kadHnla tartHKacak deFildi. Arabadan inip, direksiyona geçti. Elleri
hâlâ baKHnHn üstünde duran taksi Koförü küfredip duruyordu.
Arka koltuktaki Sophie, "Robert," dedi. "SanHrHm sihirli ormanHmHzH yeterince gördün."
BaKHnH salladH. Gere inden fazla.
"Güzel. Bizi buradan çHkart."
ArabanHn kumanda cihazlarHna bakan Langdon tereddüt etti. Kahretsin, Langdon arabanHn
vitesiyle debriyaj pedalHnH yokladH. "Sophie? Belki de sen..."
*

AjanHn ismi Sophie Neveu.
AmerikalHnHn ismi Robert Langdon.

**

Sophie, "Yürü!" diye baFHrdH.
DHKarHdaki birkaç fahiKe, neler olup bittiFini görmek için onlara doFru yaklaKHyordu.
KadHnlardan biri telefonuyla bir numarayH arHyordu. Langdon debriyaja basarak vitesi, birinci
vites olmasHnH ümit ettiFi diKliye geçirdi. Gaz pedalHna basarak kontrol etti.
Langdon debriyaj pedalHnH bHrakmHKtH. Taksi öne doFru sHçrarken tekerlekler uFuldadH.
Araba yalpalarken kalabalHk saklanacak yer bulmak için kaçHKHyordu. Cep telefonlu kadHn
aFaçlarHn arasHna koKarak, ezilmekten son anda kurtulmuKtu.
Araba sallanarak yola çHktHFHnda Sophie, "Doucement?” dedi. "YavaKla, ne yapHyorsun?"
Langdon gHcHrdayan tekerlek seslerini bastHrmak için baFHrarak, "Seni uyarmaya çalHKtHm,"
dedi. "Ben otomatik araba kullanHyorum!"
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Rue la Bruyere'deki taK binanHn boK odasH pek çok kedere Kahit olduFu halde Silas solgun
bedeninin o an çektiFi HstHraba eKdeFer bir acH düKünemiyordu. Kand r ld m. Her )eyi
kaybettik.
Silas tuzaFa düKmüKtü. KardeKler, gerçek sHrlarHnH açHklamak yerine ölmeyi tercih ederek
yalan söylemiKlerdi. Silas'Hn ÖFretmen'i aramaya mecali yoktu. Silas kilit taKHnHn saklH olduFu
yeri bilen dört kiKiyi öldürmekle kalmamHK, Saint-Sulpice'deki rahibeyi de öldürmüKtü. O,
Tanr ’ya kar) geliyordu! Opus Dei'yi küçük görüyordu!
DüKünmeden iKlenmiK bir cinayet, kadHnHn ölümü iKleri haddinden fazla karHKtHracaktH.
Silas'Hn Saint-Sulpice'e girmesini saFlayan telefonu Piskopos Aringarosa açmHKtH; rahibenin
öldürüldüFünü keKfettiFinde baKrahip neler düKünecekti? Silas, onu yataFHna yatHrdHFH halde,
baKHndaki yara izi belirgindi. Silas yerdeki kHrHk karolarH da yerine koymaya çalHKmHKtH ama
verdiFi bu hasar da fazlasHyla belli oluyordu. Oraya birinin gittiFini anlayacaklardH.
Buradaki iKi bittiFinde Silas, Opus Dei'de saklanmayH planlHyordu. Piskopos Aringarosa
beni korur. Silas, onu Opus Dei'nin New York merkezinin duvarlarH arasHnda meditasyon
yapHp ve dua ederek geçireceFi hayattan daha fazla mutlu edecek bir yaKam düKünemiyordu.
Bir daha dHKarH adHmHnH atmayacaktH. htiyaç duyacaFH her Key o mabette bulunacaktH. Beni
kimse özlemeyecek. Ne yazHk ki Silas, Piskopos Aringarosa gibi bir adamHn bu kadar kolay
unutulmayacaFHnH biliyordu.
Piskoposu tehlikeye att m. Silas dalgHn gözlerle yere bakarken, kendi hayatHna kHymayH
düKünüyordu. Her Keyden önce... spanya'daki o küçük kilisede onu eFitip, bir amaç
edindirerek Silas'a hayat veren Aringarosa idi.
Aringarosa, ona, "Dostum," demiKti. "Sen bir Albino olarak doFdu BaKkalarHnHn seni
bunun için ayHplamasHna izin verme. Bunun seni ne kadar özel kHldHFHnH anlamHyor musun?
Nuh'un da bir Albino olduFunu farkHnda deFil misin?"
"Geminin Nuh'u mu?" Silas bunu daha önce hiç duymamHKtH.
Aringarosa gülümsüyordu. "Evet, Geminin Nuh'u. Bir Albino'ydu Senin gibi, onun da teni
melekler kadar beyazdH. Bunu iyi düKün. Nuh dünyadaki hayatH kurtardH. Sen büyük iKler
yapmak için dünyaya geldin Silas. Rab, seni bir neden için özgür bHraktH. ÇaFrHyH duydun.
Kini yapman için Rabbi'n sana ihtiyacH var."
Silas zaman geçtikçe kendine farklH bir açHdan bakmayH öFrenmiKti. Ben saf m. Beyaz m.
Güzelim. Bir melek gibi.
Ama o anda konuttaki odasHnda, babasHnHn geçmiKten gelen hayal kHrHklHFHna uFramHK
fHsHldayan sesini duydu.
Tu es un désastre. Un spectre.*
Silas tahta zeminde diz çökerek baFHKlanmak için dua etti. ArdHndan, cüppesini çHkararak
bir kez daha kendini cezalandHrmaya baKladH.

*

Sen bir felaketsin. Bir hayaletsin.
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Vites koluyla mücadele eden Langdon arabayH sadece iki kez stop ettirerek kaçHrdHklarH
taksiyi Bois de Boulogne'nin sonuna kadar götürmeyi baKardH. Ne yazHk ki, durumun
komikliFi, telsizle sürekli Koförlerini arayan taksi Kirketinin sesiyle gölgeleniyordu.
"Araç be)-alt -üç. Neredesin? Yan t ver!"
Langdon parkHn çHkHKHna ulaKtHFHnda gururunu ayaklar altHna alarak frenlere asHldH. "Sen
kullansan daha iyi olur."
Sophie direksiyona geçtiFinde rahatlamHKa benziyordu. Birkaç saniye içinde, Dünyevi
Zevkler Bahçesi'ni geride bHrakarak, arabayH Allée de Longchamp'dan batHya doFru sürmeye
baKlamHKtH.
Langdon, Sophie'nin hHz ibresini saatte yüz kilometreye çHkarmasHnH seyrederken, "Rue
Haxo hangi yönde?" diye sordu.
Sophie gözlerini yoldan ayHrmHyordu. "Taksi Koförü Roland Garros Tenis Stadyumu'na
yakHn olduFunu söylemiKti. O bölgeyi biliyorum."
Langdon bir kez daha aFHr anahtarH cebinden çHkardH ve avucunda tarttH. Çok önemli bir
nesne olduFunu hissedebiliyordu. Belki de kendi özgürlüFü bile bu anahtara baFlHydH.
Langdon, Sophie'ye TapHnak övalyeleri'nden bahsederken, bu anahtarHn üstünde tarikat
mührünü taKHmasHnHn yanH sHra, Sion TarikatHna daha derin baFa sahip olduFunu fark etmiKti.
EKit kollu haç dengenin sembolüydü ama aynH zamanda TapHnak övalyeleri'ni simgeliyordu.
Üzerine eKit kollu kHrmHzH haçlar iKlenmiK beyaz tunikli TapHnak övalyeleri resimlerini herkes
görmüKtü. AslHnda TapHnakçHlar'Hn haçHnHn kollarH uçlarda biraz geniKliyordu ama yine de eKit
uzunluktaydHlar.
Kare haç. T pk bu anahtar n üstünde oldu u gibi.
Langdon ne bulacaklarHnH tahmin etmeye çalHKHrken hayal gücünün çHlgHna döndüFünü
hissetti. Kutsal Kâse. Neredeyse bunun saçmalHk kahkahalarla gülecekti. Kâse'nin ngiltere'de
bir yerlerde olduFuna ve azHndan 1500 senesinden beri, TapHnakçHlar'a ait pek çok kiliseden
birin altHndaki odada gömülü olduFuna inanHlHyordu.
Büyük Usta Da Vinci'nin dönemi.
Tarikat önemli belgelerini güven içinde saklamak için önceki yüzyHllarda pek çok kez
yerlerini deFiKtirmek zorunda kalmHKtH. Tarihçiler, Kudüs'ten Avrupa'ya geldiFinden beri
Kâse'nin altH kez yer deFiKtirdiFini düKünüyorlardH. Kâse son olarak 1447 yHlHnda görülmüKtü.
SayHsHz tanHk bir yangHn çHktHFHnH ve belgelerin, her birini ancak altH adamHn taKHyabildiFi dört
dev sandHFa yüklenerek yanmaktan son anda kurtarHldHFHnH anlatmHKtH. Bunun ardHndan bir
daha Kâse'yi gördüFünü iddia eden biri çHkmamHKtH. ArtHk sadece belgelerin Büyük
Britanya'da, Kral Arthur'un ve Yuvarlak Masa övalyeleri'nin topraklarHnda olduFu
fHsHldanHyordu.
Her nerede olursa olsun, iki temel gerçek vardH:
Leonardo ya)arken Kâse'nin nerede oldu unu biliyordu.
Sakland bu yer, günümüze kadar muhtemelen de i)memi)ti.
Kte bu yüzden, Kâse tutkunlarH hâlâ Kâse'nin yerini açHFa çHkaran gizli bir ipucuna
rastlayabilmek için, Da Vinci'nin eserleriyle günlüklerini derinlemesine inceliyorlardH.
Kimileri, Kayal klar Bakiresi'deki daFlHk arka planHn, skoçya'daki maFaralarla dolu daFlarHn
topografyasHyla uyuKtuFunu iddia ediyordu. Kimileri ise Son Ak)am Yeme i’ndeki havariler
Küpheli oturuK düzeninin bir çeKit Kifre olduFu konusunda Hsrar ediyordu. BazHlarH ise Mona
Lisa'nHn röntgen filmlerinden, aslHnda sis'in lapislaz taKlH küpesini takarken resmedildiFinin
anlaKHldHFHnH iddia ediyordu... Da Vinci daha sonra bu ayrHntHnHn üstünü boyamaya karar
vermiKti. Langdon küpenin var olduFuna dair hiçbir ispata rastlamamHK, öyle olsa bile Kutsal

Kâse ile baFlantHsHnH anlayamamHKtH, ama Kâse meraklHlarH hâlâ internetteki ilan panolarHnda
ve sohbet odalarHnda bHkHp usanmadan bu konuyu tartHKHyorlardH.
S rlara herkes bay l r.
Ve sHrlar devam ediyordu. Bunlardan en yenisi elbette, Da Vinci'nin ünlü Adoration of the
Magi'sinin* boya katmanlarHnHn altHnda korkunç bir gerçek sakladHFHnHn keKfedilmesiydi.
talyan sanat uzmanH Maurizio Seracini, New York Times Magazine'in "Leonardo SahteciliFi"
baKlHFHyla anlattHFH hikâyeyi ortaya çHkaran kiKi olmuKtu.
Seracini, Küpheye hiç mahal bHrakmadan, resimdeki gri-yeKil fonun gerçekten Da Vinci'nin
çalHKmasH olduFunu ama resmin ona ait olmadHFHnH ortaya koymuKtu. Gerçek Kuydu ki, ismi
bilinmeyen bir ressam, Da Vinci'nin ölümünden yHllar sonra onun eskizlerinin üzerinden
geçerek resmi doldurmuKtu. Ama sahtekârHn yaptHFH resmin altHndaki Key çok daha rahatsHzlHk
vericiydi. KHzHlötesi reflektografi makineleri ile çekilen fotoFraflar ve röntgen filmleri, bu
hilekâr ressamHn, Da Vinci'nin eskiz çalHKmasHnH doldururken, altta kalan resimden Küphe
çekecek farklHlHklar çizdiFini gösteriyordu... sanki Da Vinci'nin asHl niyetini gizlemeye
çalHKmHKtH. Resmin altHnda her ne varsa, halkHn bilmeye hakkH vardH. Ama Floransa'daki Uffizi
Galeri yetkilileri durumdan mahcubiyet duyarak, resmi derhal sokaFHn karKHsHndaki bir depoya
göndermiKlerdi. Galerinin Leonardo salonuna giren ziyaretçiler, bir zamanlar Tap nma'nHn
bulunduFu yerde yanHltHcH ve özür içermeyen madeni bir levha buluyorlardH.

BU ESER, RESTORASYON ÇALI?MALARINA
HAZIRLIK AMACIYLA TANI
TESTLER NDEN GEÇMEKTED R.
ÇaFdaK Kâse avcHlarHnHn garip yeraltH dünyasHnda, Leonardo da Vinci hâlâ en büyük
muammaydH. Onun eserleri bir sHrrH açHklayacak gibi görünüyordu ve belki bir kat boyanHn
altHnda, belki açHk bir manzarada KifrelenmiK bir halde veya belki de hiçbir yerde, hâlâ saklH
duruyordu. Da Vinci'nin boK ümitler uyandHran ipuçlarH, meraklHlarH hayal kHrHklHFHna
uFratmak ve bilmiK Mona Lisa'nHn yüzüne halinden memnun bir gülümseme oturtmaktan
baKka bir amaç gütmüyor olabilirdi.
Sophie, Langdon'H düKüncelerinden ayHrarak, "Elinde tuttuFun anahtarHn, " diye sordu.
"Kutsal Kâse'nin saklH olduFu yeri açmasH mümkün mü?"
Langdon zorlama bir kahkaha attHFHnHn kendisi bile farkHna varmHKtH. "Gerçekten hiç
sanmHyorum. AyrHca Kâse'nin ngiltere'de saklH olduFuna inanHlHyor, Fransa'da deFil."
Sophie'ye hikâyeyi kHsaca anlattH.
Sophie, "Ama tek mantHklH cevap Kâse'ymiK gibi geliyor," diye Hsrar etti. "Elimizde tarikat
mührünü taKHyan son derece gizli bir anahtar var ayrHca bize Sion TarikatH üyelerinden biri
tarafHndan iletildi... ki, sen bana onlarHn Kutsal Kâse muhafHzlarH olduFunu söylemiKtin."
Langdon, onun iddiasHnHn mantHklH olduFunu kabul ediyordu ama sezgileri bunu kabul
edemeyeceFini söylüyordu. TarikatHn Kâse'yi bir gün nihai dinlenme yeri olarak Fransa'ya
getireceklerine dair yemin ettiklerini anlatan söylentiler vardH ama bunun olduFuna dair hiçbir
tarihi kanHt bulunmamHKtH. Tarikat Kâse'yi Fransa'ya getirmiK olsa bile, tenis stadyumunun
yanHndaki 24 Rue Haxo adresi pek de soylu bir nihai dinlenme yerine benzemiyordu. "Sophie,
bu anahtarHn Kutsal Kâse'yle nasHl bir iliKkisi olabileceFini gerçekten kestiremiyorum."
"Çünkü Kâse ngiltere'de olmalH, öyle deFil mi?"
"Sadece bu deFil. Kutsal Kâse'nin yeri tarih boyunca en iyi saklanan sHrlardan biridir.
Tarikat üyeleri kardeKliFin üst kademelerine ulaKmadan önce güvenilir olduklarHnH kanHtlayHp,
Kâse'nin bulunduFu yeri öFrenmek için yHllarca beklerler. Bu sHr, bölümlere ayrHlmHK karmaKHk
bir sistemle korunur ve tarikat kardeKliFi oldukça geniK olduFu halde, herhangi bir zamanda
*

Madonna'ya TapHnma

yalnHzda dört üye Kâse'nin nerede olduFunu bilir... Büyük Üstat ile onun üç sénéchaux'u.
BüyükbabanHn en yukarHdaki bu dört kiKiden biri olma ihtimali oldukça zayHf."
Gaz pedalHna iyice basarken Sophie, büyükbabam onlardan biriydi, diye düKündü.
BüyükbabasHnHn kardeKlikteki konumunu Küpheye hiç yer bHrakmayacak Kekilde teyit eden bir
görüntü hafHzasHna kazHnmHKtH.
"Büyükbaban üst kademelerde olsa bile, kardeKlik dHKHndan hiç kimseye hiçbir Key
açHklamasHna izni olmazdH. Seni iç çembere almasH olanaksHz."
Bodrumdaki ayini gözlerinde canlandHran Sophie, ben oraya girdim bile, diye düKündü.
Normandiya'daki Katoda o gece Kahit olduklarHnH Langdon'a anlatmanHn vakti gelip
gelmediFini düKündü. DuyduFu utanç on yHldHr tek bir TanrH’nHn kuluna bile anlatmasHna engel
olmuKtu. DüKünmek dahi tüylerini ürpertmiKti. Uzaklarda bir yerlerde sirenler çalarken, 016
oluFunun giderek arttHFHnH hissetti.
leride beliren Roland Garros tenis stadyumunu görmenin heyecanHnH duyan Langdon,"
Kte orada!" dedi.
Sophie yolunu stadyuma doFru deFiKtirdi. Birkaç denemeden sonra Rue Haxo kavKaFHnH
buldular ve daha az sayH içeren tabelalarHn gösterdiFi yöne saptHlar. Yoldaki sanayi siteleri ve
iK merkezleri artmHKtH.
Yirmi dört numaray bulmam z gerekiyor, diye düKünen Langdon gizliden gizliye ufukta
bir kilise kulesi aramakta olduFunu fark etti. Saçmalama. Bu mahallede Tap nakç lar' n
kilisesi mi olabilir mi hiç?
Sophie parmaFHyla iKaret ederek, " Kte orada!" diye çHFlHk attH.
Langdon'Hn gözleri önlerinde uzanan yapHya kaydH.
Bu da ne böyle?
Modern bir binaydH. Ön cephesinin üstü dev bir neon kare haçla donatHlmHK bir kaleye
benziyordu. HaçHn altHnda Ku kelimeler yazHyordu:

ZÜR H EMANET BANKASI
Langdon, TapHnakçHlar kilisesi hayallerini Sophie'yle paylaKmadHFHna memnundu. Hiçbir
anlam içermeyen sembollerden gizli anlamlar çHkarmaya çalHKmakla geçen bir meslek hayatH,
insanH böyle yapHyordu. Langdon bu kez de, eKit kollu barHKçHl haçHn, sviçre bayraFHnHn
sembolü olarak seçildiFini unutmuKtu.
En azHndan gizem çözülmüKtü.
Sophie ile Langdon, ellerinde sviçre bankasHndaki bir kasanHn anahtarHnH tutuyorlardH.
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Castel Gandolfo'nun önünde, uçurumun ve kayalHklarHn üstünde dönen soFuk daF havasH,
Fiat'tan dHKarH adHmHnH atan Piskopos Aringarosa'yH karKHladH. Bu cüppeden daha kal n bir )ey
giymeliydim, diye düKünürken, üKüdüFünü belli etmemeye çalHKHyordu. Bu gece ihtiyaç
duyacaFH son Key zayHf ya da ürkmüK görünmekti.
atonun en üst katHnda, sevimsiz bir aydHnlHk yayan pencereler hariç tüm bina karanlHktH.
Kütüphane, diye düKündü Aringarosa. Uyan klar ve bekliyorlar. Rüzgâra karKH yürürken
baKHnH öne eFdi ve rasathane kubbelerine bakmamaya çalHKarak yoluna devam etti.
Onu kapHda karKHlayan rahip uykulu görünüyordu. BeK ay önce onu karKHlayan yine aynH
rahipti ama bu gece daha az misafirperver davranHyordu. Saatine bakarken, endiKeliden çok
rahatsHz olmuKa benzeyen rahip, "Sizi merak ettik piskopos," dedi.
"Özrümü kabul edin. Bugünlerde havayollarHna güven olmuyor."
Rahip anlaKHlmayan bir Keyler mHrHldandHktan sonra, "Yukarda bekliyorlar. Size eKlik
edeceFim," dedi.
Kütüphane, yerden tavana kadar koyu renk lambri kaplH kare Keklinde geniK bir salondu.
Her tarafta tHka basa dolu yüksek kitaplHklar vardH. Siyah bazaltla süslenmiK kehribar mermer
yerler, insana burasHnHn bir zamanlar saray olduFunu hatHrlatHyordu.
OdanHn karKH tarafHndan gelen bir erkek sesi, "HoK geldiniz piskopos," dedi.
Aringarosa konuKan kiKiyi görmeye çalHKtH ama HKHklar yeterli deFildi... her yerin HKHl HKHl
parladHFH ilk ziyaretinde olduFundan çok daha loKtu.
Uyan ) gecesi. Bu gece insanlar, ortaya çHkacak olandan utanHyormuK gibi Bu
saklanmHKlardH.
Aringarosa oldukça yavaK, krallara yakHKan adHmlarla içeri girdi. OdanHn arka tarafHndaki
uzun masada oturan üç erkeFin Kekillerini görebiliyordu. Ortada oturan adamHn silueti hemen
seçiliyordu... obez Vatikan sekreteri, Vatikan ehri'ndeki tüm resmi iKlerden sorumlu yetkili,
diFer ikisi yüksek rütbeli talyan kardinallerdi.
Aringarosa kütüphaneden geçerek, onlara yaklaKtH. "Vaktinde gelemediFim için özürlerimi
sunarHm. FarklH zaman dilimlerindeyiz. Yorgun olmalHsHnHz."
Elleri muazzam göbeFinde kavuKmuK duran sekreter, "Hiç deFiliz," dedi. "Buraya kadar
geldiFiniz için müteKekkiriz. UyanHk kalHp sizi karKHlamak yapabileceklerimizin asgarisidir.
Size kahve ya da kendinize getirecek baKka bir Key ikram edebilir miyiz?"
"SHradan bir ziyaretmiK gibi davranmamayH tercih ederim. DiFer uçaFa yetiKmem
gerekiyor. Hemen meseleye girebilir miyiz?"
Sekreter, "Elbette," dedi. "Tahmin ettiFimizden çok daha çabuk davrandHnHz."
"Öyle mi yaptHm?"
"Daha bir ayHnHz vardH."
Aringarosa, "KaygHlarHnHzH beK ay önce dile getirdiniz," dedi. "Beklememe gerek var
mHydH?"
"Hakikaten. BulduFunuz çözümden son derece memnunuz."
Aringarosa gözleriyle uzun masayH takip ederek, büyük siyah bir çantaya baktH. " stediFim
Key bu mu?"
"Evet." Sekreterin sesi huzursuz gibiydi. "Bununla birlikte, isteFinizin kaygH
duyduFumuzu itiraf etmeliyim. Biraz Key gibi..."
Kardinallerden biri, "Tehlikeli," diye cümleyi tamamladH. "Bunu sizin için bir yere havale
edemeyeceFimizden emin misiniz? Yüklü bir meblaF. "
Özgürlük pahal d r. "Kendi güvenliFim hususunda hiçbir endiKem yok. TanrH benimle
birlikte."
Adamlar Küpheyle bakHyorlardH.

"Tam olarak istediFim fonlar mH?"
Sekreter baKHnH salladH. "Vatikan BankasH'ndaki baFHK bonolarH. DünyanHn her yerinde
nakitle deFiKtirilebilir."
Aringarosa masanHn sonuna yürüyerek, evrak çantasHnH açtH. çinde Vatikan mührünü ve
taKHyan kiKiye ödeme yapHlmasHnH garantileyen POR- TATORE baKlHFHnH taKHyan iki kalHn bono
destesi vardH.
Sekreter gergin görünüyordu. "Bu fonlarH nakde çevirmiK olsaydH, hepimizin çok daha az
endiKeleneceFini söylemeliyim piskopos."
ÇantayH kapayan Aringarosa, o kadar nakdi ta) yamam, diye düKündü. "Bonolar nakde
çevrilebiliyor. Bunu siz söylediniz."
Kardinaller birbirlerine huzursuz bakHKlar fHrlattHktan sonra, içlerinden biri sonunda, "Evet
ama bu bonolarHn Vatikan BankasH'ndan çHktHFH hemen anlaKHlacaktHr."
Aringarosa içinden gülüyordu. ÖFretmen'in Aringarosa'ya parayH Vatikan bonolarH
Keklinde almasHnH söylemesinin asHl sebebi de buydu. Bu i)in içinde hepimiz var z. Aringarosa,
"Bu son derece yasal bir iKlem," diye savundu. "Opus Dei, Vatikan ehri'nin Kahsi
piskoposluk makamHdHr ve Papa Hazretleri parayH uygun gördüFü Kekilde harcayabilir.
Herhangi bir kanun çiFnenmiK olmuyor."
"DoFru ama..." Sekreter öne doFru eFilince oturduFu sandalyenin altHndan çatHrtHlar geldi.
"Bu fonlarla ne yapmayH amaçladHFHnHz hakkHnda hiç bilgimiz yok ve eFer bir Kekilde yasal
deFilse..."
Aringarosa, "Benden istediFiniz Key göz önüne alHnacak olursa," diye karKHlHk verdi. "Bu
parayla yapacaklarHm sizi ilgilendirmez."
Uzun bir sessizlik oldu.
Hakl oldu umu biliyorlar, diye düKündü Aringarosa. " imdi sanHrHnH benden bir Key
imzalamamH isteyeceksiniz."
Hepsi sanki hemen gitmesini istiyormuK gibi ayaFa fHrlayarak kâFHdH ona doFru ittiler.
Aringarosa önünde duran kâFHda bir göz attH. Üzerinde mührü vardH. "Bana gönderdiFiniz
kopyanHn aynH mH?"
"Kesinlikle."
Aringarosa belgeyi imzalarken ne kadar az duygulandHFHna KaKHrmHKtH. Buna raFmen diFer
üç adam rahat bir nefes almHK gibiydiler.
Sekreter, "TeKekkürler piskopos," dedi. "Kiliseye vermiK olduFunuz hizmet asla
unutulmayacak."
Evrak çantasHnH kaldHran Aringarosa umudun ve yetkinin aFHrlHFHnH hissediyordu. Dört
adam söyleyecek baKka bir Key varmHK gibi bir süre birbirlerine baktHlar ama görünüKe göre
yoktu. Aringarosa arkasHnH dönerek, kapHya yöneldi.
Aringarosa kapH eKiFine geldiFinde kardinallerden biri, "Piskopos?" diye seslendi.
Aringarosa duraksayHp döndü. "Evet?"
"Buradan nereye gideceksiniz?"
Aringarosa bu sorunun içeriFinde coFrafi deFil, ruhani bir anlam taKHdHFHnH sezmiKti ama
bu saatte ahlak tartHKmaya niyeti yoktu. "Paris," diyerek kapHdan dHKarH çHktH.
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Zürih Emanet BankasH, sviçre'nin geleneksel mevduat bankacHlHFHnda modern isimsiz
hesap hizmeti saFlayan, yirmi dört saat açHk bir Geldschrank bankasHydH. Zürih, Kuala
Lumpur, New York ve Paris'te Kubeleri bulunan banka, son yHllar içerisinde isimsiz ve
resimsiz hesaplar için bilgisayar kaynaklH Kifre ve dijital destek hizmeti vermeye baKlamHKtH.
Bu operasyonun can daman en eski ve en basit hizmetlerden biri olan -anonyme Lagersorgusuz sualsiz emanet hizmetine ya da diFer adHyla isimsiz banka kasasH hesaplarHna
dayanHyordu. Hisse senedinden, deFerli tablolara kadar mal varlHklarHnH isimsiz açtHrdHklarH
kasalarda saklamak isteyen müKteriler, ileri teknoloji sayesinde gizlilik perdesi altHnda,
istedikleri zaman yine isim vermeden emanetlerini geri alabiliyorlardH.
Sophie taksiyi son duraklarHnHn önüne çekerken, binanHn kaba mimarisine bakan Langdon,
Zürih Emanet BankasH'nHn çok az espri anlayHKHna sahip olduFunu düKündü. Tamamen çelikten
yapHlmHK gibi görünen dörtgen binanHn hiç penceresi yoktu. Devasa bir metal tuFlayH andHran
yapHnHn ön cephesinde parHldayan dört buçuk metre yüksekliFinde neon bir kare haç vardH.
sviçre'nin bankacHlHkta gösterdiFi gizlilik hakkHnda saFladHFH ün, ülkenin en fazla gelir
getiren ithal ürünlerinden biri olmuKtu. Bu gibi tesisler sanat camiasHnda tartHKmalara yol
açHyordu çünkü, sanat hHrsHzlarHnHn ortalHk sakinleKene kadar çaldHklarH sanat eserlerini yHllarca
saklayabilecekleri mükemmel bir yer saFlHyorlardH. Gizlilik kanunlarH uyarHnca netler polis
teftiKlerinden korunduFu ve hesaplar isimler yerine kasalara açHldHFH için, hHrsHzlar mallarHnHn
güvende olduFunun ve asla bulunmayacaklarHnHn bilinciyle rahata eriyorlardH.
Sophie taksiyi, bankanHn garaj yolunu binanHn altHna doFru inen rampayH kesen görkemli
kapHnHn önünde durdurdu. YukarHdaki video kamerasH onlara çevrilmiKti. Langdon nedense,
buradaki kameranHn Log'dakinin aksine gerçek olduFunu hissediyordu. Sophie camH indirerek,
Koför tarafHndaki elektronik podyumu incele.. bir LCD ekranda yedi farklH dilde talimatlar
yazHyordu. Listenin en üstündeki yazH ngilizciydi.

ANAHTARI SOKUN
Sophie lazer iKi anahtarH cebinden çHkararak, dikkatini yeniden podyuma verdi. EkranHn
altHnda üçgen bir delik vardH.
Langdon, " çimden bir ses, uyacak diyor," dedi.
Sophie anahtarHn üçgen gövdesini delikle hizalayarak içine soktu ve gövde tamamen
girinceye kadar itti. Bu anahtarH çevirmeye gerek olmadHFH ortadaydH. KapH o anda açHlmaya
baKladH. Sophie ayaFHnH frenden çekerek, ikinci bir kapHya ve podyuma ilerledi. ArkalarHndaki
kapH kapandHFHnda, yükseltme havuzundaki gemi gibi kapana kHsHlmHKlardH.
Langdon bu kHstHrHlmHKlHk hissinden hoKlanmamHKtH. Dua edelim de, ikinci kap da çal )s n.
kinci podyumda da aynH talimatlar yazHyordu.

ANAHTARI SOKUN
Sophie anahtarH soktuFu anda ikinci kapH hemen açHldH. Birkaç dakika içinde, aKaFH meyilli
rampadan, binanHn içine doFru ilerlemeye baKlamHKlardH.
YaklaKHk bir düzine araç kapasiteli garaj küçük ve loKtu. Ziyaretçileri metalden yapHlmHK
dev bir kapHya kadar uzanan, beton zeminin üstündeki kHrmHzH halH karKHlHyordu.
Z t mesajlara bak, diye düKündü Langdon. Ho) geldiniz ve içeri girilmez.
Sophie giriKe yakHn bir yere taksiyi park edip, motoru durdurdu. "SilahH burada bHraksan
iyi olur."

Memnuniyetle, dîye düKünen Langdon silahH koltuFun altHna itti.
Sophie ile Langdon kHrmHzH halHnHn üstünden çelik kapHya doFru yürüdüler. KapHnHn kolu
yoktu ama yanHndaki duvarda bir baKka üçgen delik duruyordu.
Langdon, "YavaK öFrenenler girmesin," dedi.
Gergin görünen Sophie kahkaha attH. " Kte giriyoruz." AnahtarH deliFe yerleKtirince, kapH
içeri doFru hafifçe gHcHrdayarak açHldH. Birbirleri,, bakan Sophie ile Langdon içeri girdiler.
KapH arkalarHndan ses çHkartarak kapandH.
Zürih Emanet BankasH'nHn antresi, Langdon'Hn o güne dek hiç görmediFi görkemli bir
Kekilde döKenmiKti. ÇoFu banka alHKHldHk cilalH mermer ve granitle yetinirken, burada duvardan
duvara metal ve kabara kullanHlmHKtH.
Bunlar n dekoratörü kim, diye düKündü Langdon. Birle)ik Çelikçiler mi?
Sophie'nin gözleri lobiyi tararken, aynH oranda KaKHrmHK görünüyordu.
Her taraf gri metalden yapHlmHKtH... yer, duvarlar, tezgâhlar, kapHlar, hatta lobi merdivenleri
bile kalHptan çHkmHK metale benziyordu. Etkileyici bir etki yaratHyordu. Mesaj açHktH: Banka
kasasHna giriyorsunuz.
Onlar içeri girerken, tezgâhHn arkasHnda duran iriyarH bir adam baKHnH kaldHrarak baktH.
Seyretmekte olduFu küçük televizyonu kapattH ve onlarH hoK bir gülümsemeyle selamladH.
Devasa kaslarHna ve taKHdHFH tabancaya raFmen, diksiyonundan yontulmuK bir sviçreli komi
olduFu anlaKHlHyordu.
"Bonsoir," dedi. "Size nasHl yardHmcH olabilirim?"
ki farklH dille yapHlan karKHlama töreni, AvrupalH evsahibinin yeni konukseverlik
numarasHydH. Hiçbir ima içermeyen karKHlama, ziyaretçiye istediFi dille cevap verme fHrsatHnH
tanHyordu.
Sophie herhangi bir dille cevap vermedi. AltHn anahtarH adamHn önündeki tezgâha
bHrakmakla yetindi.
Önüne bakan adam derhal duruKunu dikleKtirdi. "Elbette. Asansörünüz koridorun sonunda.
Oraya gittiFinizi birine bildireceFim."
Sophie baKHm sallayarak anahtar: geri aldH. "Hangi kat?"
Adam, ona garip bir bakHK fHrlattH. "AnahtarHnHz asansöre hangi kata çHkacaFHnHzH
söyleyecektir."
Sophie gülümsedi. "Ah, evet."
Görevli yeni gelen iki ziyaretçinin asansöre ilerlemesini, anahtarH yerleKtirmesini,
binmelerini ve görünürden kaybolmalarHnH izledi. KapHlar kapanHr kapanmaz, telefonu eline
aldH. Geldiklerini hiç kimseye bildirecek deFildi; buna gerek yoktu. MüKterinin anahtarH giriK
kapHsHna girdiFi anda kasa görevlisi otomatik olarak ikaz edilmiKti zaten.
Görevli, bankanHn gece müdürünü arHyordu. Telefon hattH çalarken, televizyonunu yeniden
açtH ve seyretmeye baKladH. Seyretmekte olduFu haberler sona eriyordu. Önemli deFildi.
Televizyondaki iki yüze yeniden baktH.
Müdür telefona cevap verdi. "Oui?"
"Burada bir durum oluKtu."
Müdür, "Neler oluyor?" diye sordu.
"FransHz polisi bu gece iki kaçaFHn peKinde."
"Yani?"
"Her ikisi de az önce bankamHzdan içeri girdiler."
Müdür alçak bir sesle küfretti. "Tamam. Hemen Mösyö Vernet ile temas kuracaFHm."
Görevli telefonu kapatarak, baKka bir numara çevirdi. Bu kez Interpol’ü arHyordu.
Langdon asansörün yukarH çHkmak yerine aKaFH iniyormuK gibi bir his uyandHrmasHna
KaKHrmHKtH. KapHlar açHlana kadar Zürih Emanet BankasH'nHn kaç kat altHna indiklerini
anlayamadH. Umurunda deFildi. Asansörden çHkmHK olduFuna memnundu.

OnlarH karKHlamak için bekleyen görevli, etkileyici bir neKe içindeydi, son derece
muntazam, flanel bir takHm elbise giyen yaKlHca ve tatlH biriydi, yüksek teknoloji dünyasHnda,
eski zaman bankacHlarHna benziyordu.
Adam, "Bonsoir," dedi. " yi geceler. Beni izleyebilir misiniz, s'il vous plaît ?" Cevap
vermelerini beklemeden topuklarHnHn üstünde döndü ve metal koridorda canlH adHmlarla
yürümeye baKladH.
Langdon yanHnda Sophie'yle birlikte bir dizi koridorlardan ve yanHp sönen ana
bilgisayarlarHn bulunduFu geniK odalarHn önünden geçti.
Çelik kapHnHn önüne gelen adam, "Voici," diyerek kapHyH onlara açtH. " Kte geldik."
Langdon ile Sophie, bir baKka dünyaya adHm atmHKlardH. Önlerini duran küçük oda, iyi bir
otelin lüks oturma odasHna benziyordu. Metalle ve perçinler gitmiK, yerini Kark halHlarH, koyu
meKe mobilyalar ve yastHk) sandalyeler almHKtH. OdanHn ortasHndaki geniK masanHn üstünde,
hâlâ baloncuklar çHkarmakta olan bir KiKe Perrier'in yanHnda iki kristal bardak duruyordu.
YanHndaki makinede kahve piKiyordu.
Saat gibi çal ) yorlar, diye düKündü Langdon. Saat i)ini -sviçrelilere b rakmak laz m.
AdamHn yüzünde anlayHKlH bir gülümseme belirmiKti. "AnladHFHm kadarHyla bu bize
yaptHFHnHz ilk ziyaret," dedi.
Sophie tereddüt ettikten sonra baKHnH salladH.
"AnlHyorum. Anahtarlar genellikle miras olarak bHrakHlHrlar, bu yüzden ilk kez gelen
kullanHcHlar protokolü bilmezler." çeceklerin durduFu masayH gösterdi. "OdayH dilediFiniz
kadar kullanabilirsiniz."
Sophie, "AnahtarlarHn miras olarak bHrakHlabileceFini söylemiKtiniz, deFil mî?" diye sordu.
"Evet. AnahtarHnHz bir sviçre sayH hesabHna aittir ve genellikle nesilden nesile miras
bHrakHlHrlar. AltHn hesaplarHn en kHsa kasa kiralarH elli yHldHr. PeKin ödenirler. Bu yüzden aile
içinde pek çok kez elden ele geçtiFini görürüz."
Langdon, ona bakHyordu. "Elli y l m ? "
Adam, "En az," diye yanHt verdi. "Elbette daha uzun dönem için kasa kiralanabilir ama
pek kullanHKlH deFildir. Hesapta elli yHl süresince hareket görülmezse, kasadakiler otomatik
olarak imha edilirler. KasanHza ulaKmanHz için iKlemleri baKlatayHm mH?"
Sophie baKHnH salladH. "Lütfen."
Görevli kolunu lüks salona doFru salladH. "BurasH sizin özel görüK odanHz. Ben odadan
çHktHktan sonra, kasanHn içindekileri görmek ve deFiKtirmek için istediFiniz kadar vakit
harcayabilirsiniz, kasa kutunuz... buraya gelecek." HavaalanlarHndaki bagaj bantlarHnH andHran
bir taKHyHcH bandHn odaya giriK yaptHFH arka taraftaki duvara yürüdü. "AnahtarHnHzH buradaki
yuvaya sokacaksHnHz..." TaKHyHcH banda bakan geniK bir elektronik konsolu gösterdi. Konsolun
üstünde benzer bir üçgen delik vardH. "Bilgisayar anahtarHnHzHn üstündeki iKaretleri
onayladHFHnda hesap numaranHzH gireceksiniz ve kasa kutunuz banka kasasHndan buraya
gönderilecek. Kasayla iKiniz bittiFinde yeniden taKHyHcH bandHn üzerine bHrakHp, anahtarHnHzH
çHkarHn ve iKlemi tersten tekrar edin. Her Key otomatiFe baFlandHFHndan, iKlemleriniz bu banka
personelinden bile gizlidir. Herhangi bir Keye ihtiyacHnHz olursa, odanHn ortasHndaki masanHn
üstünde duran çaFrH düFmesine basHn."
Telefon çaldHFH sHrada Sophie bir soru sormak üzereydi. Adam KaKkHn ve mahcup
görünüyordu. " zninizle lütfen." Masadaki kahveyle Perrier'in yanHnda duran telefonun baKHna
gitti.
"Oui?" diye cevap verdi.
Arayan kiKiyi dinlerken kaKlarH çatHlHyordu. "Oui... oui... d'accord." KapattHktan sonra
zorla gülümsedi. "Üzgünüm, Kimdi yanHnHzdan ayrHlmam gerekiyor. EvinizdeymiK gibi hareket
edin." Hemen kapHya yöneldi.
Sophie, "Affedersiniz?" diye seslendi. "Gitmeden önce bir Keyi açHklHFa kavuKturabilir
misiniz? Bir hesap numarasH gireceFimizden bahsetmiKtiniz, öyle deFil mi?"

KapHda duran adam solgun görünüyordu. "Evet elbette. ÇoFu sviçre bankasHnda olduFu
gibi, kasa kutularH bir sayHya baFlHdHrlar, isme deFil. Sadece sizin bileceFiniz bir hesap
numaranHz ve bir anahtarHnHz var. Anahtar, kimliFinizin sadece yansHnH oluKturur. ahsi hesap
numaranHz diFer yarHsHdHr. Aksi takdirde, anahtarHnHzH kaybettiFinizde bir baKkasH onu
kullanabilirdi."
Sophie duraksadH. "Peki ya bana miras bHrakan kiKi bir hesap numarasH vermediyse?"
BankacHnHn kalbi tekledi. O zaman burada hiç i)iniz yok demektir! Onlara soFukkanlHlHkla
gülümsedi. "Birinden size yardHm etmesini isteyeceFim. KHsa süre içinde burada olur."
Odadan çHkan bankacH, kapHyH arkasHndan kapatarak aFHr kilidi çevirince onlarH içeriye
kilitlemiKti.
ehrin diFer ucunda Collet telefonu çaldHFH sHrada Gare du Nord Tren stasyonu'nda
duruyordu.
Arayan Fache idi. "Interpol bir ipucu bulmuK," dedi. "Treni Langdon ile Sophie, Zürih
Emanet BankasH'nHn Paris Kubesine gitmiK! AdamlarHnH hemen oraya göndermeni istiyorum."
"Sauniére'in Ajan Neveu ile Robert Langdon'a ne anlatmaya çalHKtHFHna dair bir geliKme
var mH?"
Fache'nin ses tonu soFuktu. "Sen onlarH tutuklayHnca TeFmen Coller, ben onlara bizzat
soracaFHm."
Collet mesajH almHKtH. "Yirmi dört Rue Haxo. Hemen yüzbaKHm." Telefonu kapatarak,
adamlarHnH telsizle bilgilendirdi.
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Zürih Emanet BankasH Paris ubesi BaKkanH André Vernet, bankanHn üstünde lüks bir
dairede yaKHyordu. Sahip olduFu ihtiKamlH eve raFmen, her zaman L'Ile Saint-Louis'de nehir
kHyHsHndaki dairelerden birinde yaKamak istemiKti. Burada karKHlaKtHFH pis zenginler yerine,
orada gerçek ekabirlerle görüKeceFi bir hayat sürebilirdi.
Emekli olduFumda, diyordu Vernet kendi kendine, bodrumumu en nadide Bordeaux
)araplar yla dolduraca m, salonumu bir Fragonard ya da bir Boucher ile süsleyece im ve
günlerimi Quartier Latin'de antika mobilyalar ve kitaplar aramakla geçirece im.
Vernet uyanalH sadece altH buçuk dakika olmuKtu. Buna raFmen bankanHn yeraltHndaki
koridorlarHnda koKtururken, terzisiyle berberinin yanHndan yeni çHkmHK gibi görünüyordu.
Kusursuz bir ipek takHm giyen Vernet yürürken aFHz spreyini sHktH ve kravatHnH düzeltti. FarklH
zaman dilimlerinden gelen müKterilerini karKHlamak için uykusundan uyanmaya yabancH
olmayan Vernet, uyku alHKkanlHklarHnH Masai savaKçHlarHna göre düzenlemiKti... en derin
uykularHndan uyandHktan sonra, saniyeler içinde savaKa hazHr olmalarHyla ünlü Afrika kabilesi.
Vernet sava)a haz r m, diye düKünürken, sözlerinin bu geceki duruma uymasHndan
korkuyordu. AltHn anahtar sahibi müKteriler her zaman fazladan ilgi isterlerdi, ama adlH polisin
peKinde olduFu bir altHn anahtar müKterisi son derece hassas bir mevzuydu. BankanHn, suçlu
olduklarHna dair ispat olmadHFH müddetçe müKterilerinin gizlilik haklarHnH korumasH yüzünden
güvenlik güçleriyle sürekli kavga halindeydiler. Vernet kendi kendine, be) dakika, dedi. Polis
gelmeden bu insanlar bankadan ç kartmal y m.
Çabuk hareket ederse, yakHnda olmasH muhtemel bu felaketten ustalHkla kurtulabilirdi.
Vernet polise, kaçaklarHn belirtildiFi gibi bankasHna gerçekten girdiFini ama müKteri
olmadHklarH ve hesap numaralan olmadHFH için geri çevrildiklerini söyleyebilirdi. Lanet
bekçinin Interpol'ü aramamHK olmasHnH diliyordu. Ama saatte on beK euro kazanan bir bekçide
takdir yetkisi olmasH beklenemezdi.
KapH eKiFine geldiFinde derin bir nefes aldH ve kaslarHnH gevKetti. ArdHndan, yüzüne zorla
yumuKak bir gülümseme oturtarak kapHnHn kilidini açtH ve odadan içeri HlHk bir meltem gibi
girdi.
Gözleri müKterileri bulur bulmaz, " yi geceler," dedi. "Ben André Vernet. Size nasHl
yard..." Cümlenin geri kalanH boFazHnHn bir yerine düFümlenmiKti. Önünde duran kadHn,
Vernet'nin karKHlaKmayH hiç ummadHFH bir ziyaretçiydi.
Sophie, "Affedersiniz, tanHKHyor muyuz?" diye sordu, Sophie bankacHyH tanHyamamHKtH ama
bir an için adam hayalet görmüK gibi olmuKtu.
Banka baKkanH, "HayHr..." diye kekeledi. "Öyle olduFunu... sanmHyorum. Hizmet
verdiFimiz müKterileri tanHmayHz." Nefes verdikten sonra soFukkanlHlHkla gülümsedi.
"YardHmcHm bana bir altHn anahtarHnHz olduFunu ama hesap numarasHnH bilmediFinizi söyledi.
Bu anahtara nasHl sahip olduFunuzu sorabilir miyim?"
AdamH dikkâtle inceleyen Sophie, "Büyükbabam verdi," diye yanHtladH. AdamHn
rahatsHzlHFH artHk daha da açHk anlaKHlHyordu.
"Öyle mi? BüyükbabanHz size anahtarH verdi ama hesap numarasHnH vermeyi unuttu mu?"
Sophie, "Vakti kalmadHFHnH sanHyorum," dedi. "Bu gece öldürüldü."
Sophie'nin kullandHFH kelimeler adamHn geriye doFru sendelemesine neden olmuKtu.
"Jacques Sauniére öldü mü?" diye sorarken gözleri dehKetle dolmuKu. "Ama... nasHl?!"
imdi hayretten sendeleme sHrasH Sophie'deydi. "BüyükbabamH tan yor muydunuz?"
BankacH André Vernet bir o kadar KaKkHn görünüyordu, bir sehpaya tutunarak dengesini
korumaya çalHKtH. "Jacques ve ben arkadaKtHk. Bu olay ne zaman oldu?"
"Bu akKamHn erken saatlerinde. Louvre'da."

Vernet deri sandalyenin yanHna giderek, adeta içine gömüldü. "Her ikinize de çok önemli
bir soru sormalHyHm." BaKHnH kaldHrHp önce Langdon'a sonra Sophie'ye baktH. " kinizden birinin
bu ölümle bir ilgisi var mH?"
Sophie, "HayHr!" diye haykHrdH. "Kesinlikle yok."
Vernet yüzünü buruKturup duraksadH ve düKünmeye baKladH. "Resimleriniz Interpol
tarafHndan her yere daFHtHlHyor. Sizi bu Kekilde tanHdHm. Cinayetten aranHyorsunuz."
Sophie yHkHlmHKtH. Fache Interpol'e mi haber verdi? YüzbaKHnHn Sophie'nin tahmin
ettiFinden daha hHrslH olduFu belli oluyordu. Vernet'ye kHsaca Langdon’Hn kim olduFunu ve o
gece Louvre'da yaKananlarH anlattH.
Vernet KaKkHn görünüyordu. "Ve büyükbabanHz ölürken, size Bay Langdon'H bulmanHzH
söyleyen bir mesaj mH bHraktH?"
"Evet. Ve bu anahtarH." Sophie altHn anahtarH tarikat mührü arka tarafta kalacak Kekilde
Vernet'nin önündeki masaya bHraktH.
Vernet anahtara baktH ama dokunmak için hiçbir eylemde bulunmadH. "Size sadece bu
anahtarH mH bHrakmHK? BaKka bir Key yok mu? Herhangi bir kâFHt parçasH?"
Sophie, Louvre'dayken aceleye geldiFini biliyordu ama Kayal klar Bakiresi'nin arkasHnda
baKka hiçbir Key görmediFine emindi. "HayHr. Sadece anahtar."
Vernet çaresizce içini çekti. "KorkarHm her anahtar, Kifre olarak geçen on haneli bir hesap
numarasHyla birlikte iKlevlik kazanHyor. O sayH olmadan anahtarHnHz hiçbir iKe yaramaz."
On hane. Sophie gönülsüzce olasHlHklarH hesapladH. On milyardan fazla seçenek vard .
DCPJ'nin en güçlü çözümleme bilgisayarlarHnH bile getirse, Kifreyi kHrmasH yine de haftalar
alHrdH. "Ama elbette mösyö, bu Kartlar altHnda siz bize yardHmcH olabilirsiniz."
"Üzgünüm. Gerçekten hiçbir Key yapamam. MüKteriler güvenli bir terminalden kendi
hesap numaralarHnH kendileri seçerler, bu da hesap paralarHnH sadece müKterilerle
bilgisayarlarHn bildiFi anlamHna geliyor. MüKteri gizliliFini bu Kekilde saFlHyoruz. Ve tabii
çalHKanlarHmHzHn güvenliFini."
Sophie anlamHKtH. Lüks maFazalar da aynH Keyi yapHyorlardH. ÇALI ANLARDA KASA
ANAHTARI YOKTUR. Bu banka birisinin anahtarH çalmasH halinde, çalHKanlardan birini
hesap numarasH için rehin alma riskini ortadan kaldHrmHKtH.
Langdon’Hn yanHna oturan Sophie baKHnH indirip anahtara, sonra da Vernet'ye baktH.
"BüyükbabamHn bankanHzda ne sakladHFHna dair fikriniz var mH?"
"HayHr hiç fikrim yok. Geldschrank bankasHnHn anlamH budur."
Sophie, "Monsieur Vernet," diye Hsrar etti. "Bu gece vaktimiz kHsHtlH OlabildiFince açHk
konuKmaya çalHKacaFHm." AltHn anahtara uzanarak tersini çevirdi. Tarikat mührünü gösterirken
adamHn vereceFi tepkileri izli. yordu. "AnahtarHn üstündeki bu sembolün sizin için bir anlamH
var mH?"
Fleur-de-lis'e bakan Vernet hiç tepki vermedi. "HayHr, ama müKterilerimizin çoFu
anahtarlarHnHn üstüne Kirket logolarHnH ya da isimlerinin baKharflerini iKletirler."
Hâlâ adamH dikkatle incelemekte olan Sophie, içini çekti. "Bu mühür, Sion TarikatH diye
bilinen gizli bir cemiyetin sembolü."
Vernet yine hiç tepki vermemiKti. "Bu konu hakkHnda hiçbir Key bilmiyorum.
BüyükbabanHz arkadaKHmdH ama daha çok iKten bahsederdik." Gergin görünen adam, Kimdi
kravatHnH düzeltiyordu.
Sophie sesini biraz daha sertleKtirerek, "Monsieur Vernet," diye bastHrdH. "Büyükbabam
beni bu gece arayarak, benim ve kendisinin büyük bir tehlikede olduFumuzu söyledi. Bana bir
Key vermesi gerektiFini söyledi. Bana bankanHza ait bir anahtar verdi. imdi o öldü. Bize
söyleyeceFiniz herhangi bir Keyin faydasH dokunabilir."
Vernet terlemeye baKlamHKtH. "Bu binadan çHkmalHyHz. KorkarHm polis kHsa süre sonra
burada olur. Bekçim Interpol'ü aramasH gerektiFini düKünmüK."

Sophie de bundan korkuyordu. ansHnH son bir kez daha denedi. "Büyükbabam bana ailem
hakkHndaki gerçeFi anlatmasH gerektiFini söylemiKti. Bu size bir Key ifade ediyor mu?"
"Mademoiselle, aileniz siz küçükken bir araba kazasHnda öldü. Üzgünüm. BüyükbabanHzHn
sizi çok sevdiFini biliyorum. liKkinizi kesmenizde ötürü ne kadar acH çektiFini bana defalarca
anlatmHKtH."
Sophie nasHl karKHlHk vereceFine karar veremiyordu.
Langdon, "Bu hesabHn Sangreal'le ilgili bir Keyler içermesi mümkün mü?" diye sordu.
Vernet, ona garip bir bakHK fHrlattH. "Ne olduFu hakkHnda hiç fikrim yok." Tam o sHrada
Vernet'nin cep telefonu çaldH ve o da, telefonu kemerinden çHkardH. "Oui?" Dinlerken
yüzündeki KaKkHn ifade giderek endiKeye dönüKtü. "Polis mi? Bu denli çabuk mu?"
Küfrettikten sonra FransHzca birtakHm talimatlar verip, az sonra lobide olacaFHnH söyledi.
Telefonu kapattHktan sonra Sophie'ye döndü. "Polis her zamankinden daha hHzlH
davranmHK. Biz konuKurken yola çHkmHKlar bile."
Sophie'nin oradan eli boK ayrHlmaya niyeti yoktu. "Onlara çoktan gelip gittiFimizi
söyleyin. BankayH aramak isterlerse, arama emrini sorun. Böylece biraz zaman kazanHrHz."
Vernet, "Dinleyin," dedi. "Jacques dostumdu ve bankamHn bu türden bir baskHya hiç
ihtiyacH yok. Kte bu iki sebepten ötürü, bu tutuklamanHn benim alanHm dahilinde
gerçekleKmesini istemiyorum. Bana bir dakika verirseniz, yakalanmadan bu bankadan
çHkmanHza nasHl yardHmcH olabileceFimi düKüneceFim. Bunun haricinde, ben bu iKe
karHKmam." AyaFa kalkHp, kapHya yürüdü. "Burada kalHn. BazH ayarlamalar yapHp hemen
döneceFim."
Sophie, "Ama kasa kutusu," diye yineledi. "BHrakHp gidemeyiz."
KapHya doFru acele eden Vernet, "YapabileceFim bir Key yok," dedi. Üzgünüm."
Sophie, onun arkasHndan bakarken, büyükbabasHnHn yHllar boyunca gönderdiFi ve
kendisinin açmadHFH sayHsHz mektup ya da paketin herhangi birinde hesap numarasHnH verip
vermediFini düKünüyordu.
Langdon aniden ayaFa kalktHFHnda, Sophie, onun gözlerindeki beklenmedik parHltHyH
sezinlemiKti.
"Robert? Gülümsüyorsun?"
"Büyükbaban bir dâhiydi."
"AnlayamadHm?"
"On hane dedi, deFil mi?"
Neden bahsettiFi hakkHnda Sophie'nin en ufak fikri yoktu.
"Hesap numarasH," derken tanHdHk bir gülümseme yüzüne yayHlmaya baKlamHKtH.
"NumarayH bize bHraktHFHna eminim."
"Nerede?"
Langdon cinayet sahnesi fotoFrafHnHn bilgisayar çHktHsHnH çHkarHp harHm üstüne koydu.
Langdon'Hn haklH olduFunu anlamak için Sophie'nin ilk satHrH okumasH yeterliydi.

13–3–2–21–1–1–8-5
On Draco devini al!
On sahte alim!
P.S. Robert Langdon'H bul
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Bilgisayar çHktHsHnH incelerken, kriptograf duyularH harekete geçen Sophie, "On hane,"
dedi.
13–3–2–21–1–1–8-5
Grand-pére bu hesap numaras n Louvre'da yere yazm )t !
Sophie karHKtHrHlmHK Fibonacci Dizimi'ni parkenin üstünde ilk gördüFünde, yazHlmasHnHn
tek amacHnHn DCPJ'nin kriptograflarH aramasHnH saFlayarak, Sophie'yi iKe karHKtHrmak
olduFunu düKünmüKtü. Daha sonra sayHlarHn, diFer satHrlarH deKifre etmek için ipucu verdiFini
görmüKtü... düzensiz bir dizi... say sal anagram. imdi ise hayretten KaKkHna dönmüK bir
Kekilde sayHlarHn çok daha önemli bir anlamH olduFunu görüyordu. BüyükbabasHnHn gizemli
kasa kutusunu açacak son anahtar bu sayHlardH.
Langdon'a dönen Sophie, "Çift anlamlH bilmecelerde ustaydH," dedi. Çok anlam içeren her
Keye bayHlHrdH. ifrelerin içindeki Kifrelere."
Langdon taKHyHcH bandHn yanHndaki elektronik konsola doFru yürümeye baKlamHKtH bile.
Sophie bilgisayar çHktHsHnH eline alarak onun peKinen gitti.
Konsolda, bankalarHn ATM terminallerindekine benzer bir tuK takHmH vardH. Ekranda
bankanHn haç Keklindeki logosu görünüyordu. TuK takHmHn yanHnda üçgen bir delik
bulunuyordu. Sophie hiç vakit yitirmeden anahtar gövdesini yuvaya soktu.
Ekran o anda deFiKti.
HESAP NUMARASI:
-------------mleç yanHp sönüyor, bekliyordu.
On hane. Sophie bilgisayar çHktHsHndaki sayHlarH okurken, Langdon tuKladH.
HESAP NUMARASI:
1332211185
Langdon son haneyi girdikten sonra ekran tekrar yenilendi. farklH dilde yazHlmHK bir mesaj
görünüyordu. En üstteki ngilizciydi.
UYARI:
Giri tu una basmadan önce lütfen hesap numaran z
hatas z girdi inizden emin olunuz. Kendi güvenli iniz
için, bilgisayar hesap numaran z tan mad
takdirde
sistem kendili inden kapanacakt r.
Sophie kaKlarHnH çatarak, "Fonction terminer," dedi. 'Tek KansHmHz var gibi görünüyor."
Standart ATM makineleri, banka kartHnH alHkoymadan önce doFru PIN kodunu girmek için üç
deneme hakkH verirdi. Bunun sHradan bir nakit çekme makinesi olmadHFH ortadaydH.
Ekrana girdikleri sayHyla elindeki bilgisayar çHktHsHnH dikkatle karKHlaKtHran Langdon,
"SayHyH doFru girdik sanHrHm," dedi. Eliyle G R tuKunu iKaret etti. "AteKleyelim bakalHm."
Karet parmaFHnH tuK takHmHna uzatan Sophie aklHna gelen garip düKünceyle tereddüt etti.
Langdon, ona, "Hadisene," diyerek hHzlandHrmaya çalHKtH. "Vernet az sonra burada olur."
"HayHr." Sophie elini geri çekmiKti. "AsHl hesap numarasH bu deFil
"Elbette bu! On haneli. BaKka ne olabilir ki?"

"FazlasHyla geliKigüzel."
Geli)igüzel mi? Langdon bu fikre kesinlikle katHlmHyordu. Banka müKterilerinden PIN
kodlarHnH geliKigüzel sayHlardan seçmelerini isterdi, böylece numarayH kimse tahmin edemezdi.
Elbette buradaki müKteriler de hesap numaralarHnH geliKigüzel sayHlardan seçeceklerdi.
Sophie ekrana yazdHFH her Keyi sildi ve kendinden emin bir ifadeyle Langdon'a baktH. "Bu
geli)igüzel sayHnHn, Fibonacci Dizimi'nden seçilmiK büyük bir tesadüf olurdu."
Langdon onun haklH olabileceFini fark etmiKti. Sophie daha önce bu Fibonacci Dizimi'ni
oluKturacak Kekilde sHralamHKtH. Bunun olabilme ihtimali gerçekten çok düKüktü.
Sophie sanki hesap numarasH ezberindeymiK gibi bir kez daha tuK takHmHna uzanmHK, yeni
bir sayH giriyordu. "AyrHca büyükbabamHn sembollere, Kifrelere olan tutkusu göz önüne
alHnHrsa, mutlaka kendisi için anlam ifade eden bir hesap numarasH seçmiK olmalH, kolaylHkla
hatHrlayabileceFi bir Key." SayHyH yazmayH bitirdikten sonra sinsi bir ifadeyle gülümsedi.
"GeliKigüzel gibi görünen... ama olmayan bir Key." Langdon ekrana baktH.
HESAP NUMARASI:
1332211185
Ekrana baktHFH anda Sophie'nin haklH olduFunu anlamasH Langdon’Hn sadece saniyelerini
almHKtH.
Fibonacci Dizimi
1-1-2-3-5-8-13-21
Fibonacci Dizimi, on haneli tek bir sayH haline getirildiFinde kesinlikle ne olduFu
anlaKHlmHyordu. Hat rlamas kolay ama görünü)ü geli)igüzel. Sauniére'in asla unutamayacaFH
on haneli dâhice bir Kifre. Bunun dHKHnda, Louvre'un zeminindeki karHKHk sayHlarHn sHraya
sokulduFunda ünlü diziyi meydana getirmesini mükemmel bir biçimde açHklHyordu.
Sophie uzanarak G R tuKuna bastH.
Hiçbir Key olmadH.
En azHndan fark edebilecekleri bir Key olmadH.
O sHrada, bankanHn altlarHnda bulunan yeraltH mahzenindeki robotumsu bir pençe harekete
geçmiKti. Tavana baFlH çift eksenli bir taKHma sisteminde kayarak hareket eden pençe, aldHFH
koordinatlara doFru ilerliyordu. AKaFHdaki beton zeminde, devasa bir HzgaranHn üstünde yan
yana dizilmiK plastik kasalar duruyordu... bir yeraltH odasHna sHralanmHK küçük tabutlarH
andHrHyorlardH.
Pençe, doFru noktaya geldiFinde durup alçaldH, bu sHrada elektrikli bir göz, kutunun
üstündeki barkod numarasHnH okuyordu. ArdHndan, pençe bir bilgisayar hassasiyetiyle aFHr
kulpu kavradH ve kutuyu diklemesine kaldHrdH. Devreye giren yeni cihazlarHn yardHmHyla pençe
kutuyu odanHn diFer ucuna taKHdH ve taKHyHcH bandHn üzerine geldiFinde durdu.
Sonra kol kutuyu nazikçe bHrakarak, geri çekildi.
Kol devre dHKH kaldHktan sonra taKHyHcH bant dönmeye baKladH...
YukarHda, Sophie ile Langdon taKHyHcH bandHn hareket etmeye baKladHFHnH görünce
rahatlamHKlardH. BandHn yanHnda dururlarken, kendilerini içinden ne çHkacaFHnH bilmedikleri
gizemli bir bavulu bekleyen yorgun tatilciler gibi hissediyorlardH.
TaKHyHcH bant odaya, saF taraflarHndaki hareketli kapHnHn altHndaki dar aralHktan girdi. Metal
kapH yukarH kayarak açHldHFHnda, taKHyHcH bandHn gerilerinde muazzam bir plastik kutu
belirmiKti. Bu siyah ve plastik kutu, Sophie'nin tahmin ettiFinden çok daha büyüktü.
Uçaklarda evcil hayvan taKHmaya yarayan kafeslerin deliksiz olanlarHna benziyordu.
Kutu, tam önlerine gelince durdu.
Orada sessizce duran Sophie ile Langdon, gizemli kutuya gözlerini dikmiKlerdi.

Bankadaki diFer her Key gibi, bu kutu da sanayi yapHmHydH, metal menteKeleri, üzerinde bir
barkod etiketi ve aFHrlHFa dayanHklH kulplarH vardH. Sophie, onu dev bir alet çantasHna
benzetmiKti.
Sophie hiç vakit kaybetmeden, önünde duran iki tokayH çözdü. Sonra Langdon'a göz attH.
AFHr kapaFH birlikte kaldHrarak, arkaya doFru ittiler.
Öne doFru yaklaKarak, kasanHn içine dikkatle baktHlar.
Sophie ilk baktHFHnda kutunun boK olduFunu sanmHKtH. ArdHndan bir Key gördü. Kutunun
en altHnda duruyordu. Tek bir nesne.
AyakkabH kutusu büyüklüFündeki cilalH tahta kutunun menteKeleri oymalHydH. Parlak mor
aFacHn koyu damarlarH vardH. Sophie bunun gül a ac olduFunu fark etti. BüyükbabasHnHn en
sevdiFi. KapaFHnda güzel bir gül deseni bulunuyordu. Sophie ile Langdon birbirlerine
KaKkHnlHkla baktHlar. Sophie eFilip kutuyu kavrayarak, dHKarH çHkardH.
Tanr m, ne kadar a r!
Büyük bir dikkatle geniK masanHn üstüne taKHyHp, bHraktH. Langdon, yanHnda duruyordu.
Her ikisi de, büyükbabasHnHn bulmalarH için gönderdiFi küçük hazine sandHFHna gözlerini
dikmiKti.
Langdon kapaktaki el oymasH beK yapraklH güle hayretle bakHyordu. Bu türden gül
Kekillerini pek çok kez görmüKtü. "BeK yapraklH gül," diye fHsHldadH. "TarikatHn Kutsal Kâse
için kullandHFH semboldür."
Sophie dönüp ona baktH. Langdon, onun ne düKündüFünü anlayabiliyor, kendisi de aynH
Keyi düKünüyordu. Kutunun boyutlarH, içindekinin aFHrlHFH ve tarikatHn kullandHFH Kâse
sembolü kuKkusuz tek bir sonuca götürüyordu. -sa'n n Kadehi bu sandHFHn içinde. Langdon bir
kez daha kendisine bunun mümkün olmadHFHnH söyledi.
Sophie, "Bu bir," diye fHsHldadH. "Kadehi koymak için en uygun boyut."
O bir kadeh olamaz.
Sophie kutuyu açmaya hazHrlanarak, sandHFH masanHn üstünde kendine doFru çekti. Fakat o
kutuyu hareket ettirirken beklenmedik bir Key oldu. Kutudan garip lHkHr lHkHr bir ses geldi.
Langdon iyice anlamak için kulaFHm eFdi. çinde s v m var?
Sophie de aynH derecede KaKHrmHK görünüyordu. "Sen de duydun mu?..."
Langdon boK bir ifadeyle baKHnH salladH. "SHvH." leriye uzanan Sophie yavaKça kopçayH açtH
ve kapaFH kaldHrdH. çindeki nesne, Langdon’Hn o güne dek gördüFü hiçbir Keye benzemiyordu.
Ama her ikisi de bir Keyi o anda iyice anlamHKtH. Bu kesinlikle sa'nHn Kadehi de ildi.
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Bekleme odasHndan içeri giren André Vernet, "Polis yollan kapatHyor," dedi. "Sizi buradan
çHkartmak zor olacak." KapHyH arkasHndan kaparlarken, taKHyHcH bandHn üzerindeki plastik
çantayH görünce, olduFu yerde sHçradH. Tanr m! Sauniére'in hesap numaras n m buldular?
Sophie ile Langdon masadaki büyük ahKap bir mücevher kutusuna benzeyen Keyin baKHnda
birbirlerine sokulmuKlardH. Sophie hemen kapaFH kapatHp baKHnH kaldHrdH. "En baKHndan beri
hesap numarasH bizdeydi," dedi.
Vernet'nin sesi soluFu kesilmiKti. Bu her Keyi deFiKtiriyordu. Gözlerini saygHyla kutudan
kaçHrdH ve bir sonraki hareketini planlamaya çalHKtH. Onlar bankadan ç kartmal y m! Ama
polis yollarH kapatmHK olduFundan, Vernet'nin aklHna bunu yapmanHn tek bir yolu geliyordu.
"Mademoiselle Neveu, sizi bankadan güven içinde çHkartabilirsem, bu nesneyi yanHnHzda mH
götüreceksiniz, yoksa ayrHlmadan önce kasaya iade mi edeceksiniz?"
Sophie, Langdon'a bir bakHK fHrlattHktan sonra Vernet'ye döndü. "YanHmHzda götürmemiz
gerekiyor."
Vernet baKHnH salladH. "Çok güzel. O halde bu nesne her ne ise, koridorda yürürken onu
ceketinize sarmanHzH tavsiye ederim. BaKka birini görmesini istemem."
Langdon ceketini çHkarHrken, Vernet taKHyHcH bandHn yanHna gidere boK kasayH kapattH ve
ekrana bir dizi emirler girdi. TaKHyHcH bant, üzerindeki plastik kasayla birlikte aKaFHdaki
mahzene doFru hareket etmeye baKladH. Vernet altHn anahtarH konsoldan çHkararak, Sophie'ye
uzattH.
"Bu yoldan lütfen. Acele edin."
Arka taraftaki yükleme havuzuna gittiklerinde Vernet polis arabasH HKHklarHnHn yeraltHndaki
garajH doldurduFunu gördü. KaKlarHnH çattH. RampayH kapatHyor olmalHydHlar. Gerçekten bu i)i
aln m n ak yla ba)aracak m y m? ArtHk terlemeye baKlamHKtH.
Vernet bankanHn küçük zHrhlH araçlarHndan birini iKaret etti. Transport sûr, Zürih Emanet
BankasH'nHn sunduFu diFer bir hizmetti. Büyük ve aFHr arka kapHyH açarken, "Kargo kHsmHna
geçin," diyerek, eliyle parlayan çelik bölmeyi gösterdi. "Hemen dönerim."
Sophie ile Langdon araca binerlerken, Vernet yükleme havuzu denetçisinin ofisine girerek
kamyonun anahtarlarHnH aldH ve kendine bir Koför üniformasHyla KapkasH buldu. Ceketiyle
kravatHnH çHkararak, Koför ceketini giymeye baKladH. Her ihtimale karKH, üniformasHnHn altHna
omuz tabancasH kHlHfHnH taktH. DHKarH çHkarken Koförün tüfekliFinden bir tabanca aldH ve kHlHfa
yerleKtirdi, üniformasHnH üstüne çekti. Kamyona geri dönen Vernet Kapkayla yüzünü iyice
örterek dikkatle, boK çelik kasanHn içinde oturmakta olan Sophie ile Langdon'a baktH.
"Bunun açHk durmasHnH istersiniz herhalde," diyen Vernet, içeriye uzanHp, tavandaki tek
ampulü yakmak için duvardaki düFmeyi çevirdi. "AyrHca otursanHz iyi olur. KapHya giderken
hiç sesinizi çHkartmayHn."
Sophie ile Langdon metal yere oturdular. Langdon tüvit ceketine sarmalanmHK olan
hazineyi kucaFHna aldH. Vernet aFHr kapHlarH örterek onlarH içeri kilitledi. ArdHndan direksiyona
geçip, motoru çalHKtHrdH.
ZHrhlH kamyon rampayH çHkarken Vernet KapkasHnHn altHnda biriken terleri hissetmeye
baKlamHKtH. Ön tarafta tahmin ettiFinden daha fazla polis HKHFH olduFunu görebiliyordu.
Kamyon rampayH çHkmaya baKladHFHnda, geçiKlerine izin vermek için kapHlar içeri doFru
açHldH. Vernet ilerleyip bir sonraki bilgisayar mekanizmasHna gelmeden önce kapHnHn
arkasHndan kapanmasHnH bekledi. kinci kapH kalktHFHnda, çHkHK yolu açHlmHKtH.
Rampan n önünü kesen polis arabas d ) nda.
Vernet alnHnH silip, aracH ileri doFru sürdü.

Leylek gibi bir polis memuru dHKarH çHkHp, barikatHn birkaç metre ilerisinde ona durmasHnH
iKaret etti. DHKarHda dört devriye arabasH park etmiKti.
Vernet durdu. oför KapkasHnH daha da aKaFH indirerek, kültürlü terbiyesinin elverdiFince
kaba görünmeye çalHKtH. Direksiyonun baKHndan ayrHlmadan kapHyH açtH ve sert yüzlü ajana
baktH.
Vernet sert bir ses tonuyla, "Geçi) iznin var m ?" diye sordu.
Ajan, "Je suis Jérome Collet," dedi. "Adli polisten teFmen." Kamyonun yük kasasHnH
iKaret etti "Bunun içinde ne var?"
Vernet bozuk bir FransHzcayla, "Nerden bileyim?" diye karKHlHk verdi. "Ben sadece bir
Koförüm."
Collet etkilenmiKe benzemiyordu. " ki suçluyu arHyoruz."
Vernet güldü "O halde doFru yere gelmiKsiniz. oförlüFünü yaptHFHm bu heriflerden
bazHlarHnHn o kadar çok parasH var ki, mutlaka suçlu olmalHlar."
Ajan, Robert Langdon’Hn pasaport resmini kaldHrdH. "Bu adam bu gece bankanHza geldi
mi?"
Vernet omuzlarHnH silkti. "Hiç fikrim yok. Bizim müKterilerin yanHna girmemize izin
vermiyorlar. çeri girip ön masaya sormanHz gerekiyor."
"BankanHz içeri girmek için bizden arama belgesi istiyor."
Vernet tiksintili bir ifade takHndH. "Müdürler. AFzHmH açtHrmayHn benim."
'Kamyonu açHn lütfen." Collet yük kasasHnH gösteriyordu.
Vernet ajana bakarak, iFrenç bir kahkaha attH. "Kamyonu açmak mH? Bende anahtarlarH var
mH sanHyorsunuz? Bize güvendiklerini mi düKünüyorsunuz? Bana ödedikleri bozukluklarH
görmeniz lazHm."
Ajan Küpheli bir ifadeyle, baKHnH yana doFru eFmiKti. "Kendi kamyonunuzun anahtarlarHnHn
sizde olmadHFHnH mH söylüyorsunuz?"
Vernet baKHnH iki yana salladH "Yük kasasHnHn anahtarlarH yok. Sadece kontak anahtarH. Bu
kamyonlar, yükleme havuzundaki denetçiler tarafHndan mühürleniyor Sonra birisi yük
kasasHnHn anahtarHnH varHK yerine götürene kadar kamyon yerinde bekliyor. AnahtarlarHn
alHcHya ulaKtHFH çaFrHsHnH aldHktan sonra, yola çHkmak için onay alHyoruz. Daha önce deFil.
Hiçbir zaman ne taKHdHFHmH bilmem."
"Bu kamyon ne zaman mühürlendi?"
"Saatler önce olmalH. Bu gece St. Thurial'a kadar gideceFim. Kargo anahtarlarH oraya
ulaKmHK."
Ajan hiç cevap vermeden susuyor, gözleriyle adeta Vernet'nin zihnini okumaya
çalHKHyordu.
Bir ter damlasH Vernet'nin burnundan aKaFH akmak üzereydi. Burnu ceketinin koluyla silip,
yolunu kesen polis arabasHnH iKaret ederken, "SakHncasH var mH?" diye sordu' "Çok uzun bir
yolum var."
Ajan, Vernet'nin kolunu göstererek, "Bütün Koförler Rolex mi takHyor? " diye sordu.
Vernet baKHnH eFip baktHFHnda, ceket kolunun altHndan parlayan son derece pahalH saatinin
kayHKHnH gördü. Merde. "Bu bok mu? St. Germain des Prés'teki TayvanlH sokak satHcHsHndan
yirmi euroya aldHm. Size kHrka satarHm."
Ajan biraz duraksadHktan sonra kenara çekildi. "HayHr teKekkürler. Güvenli yolculuklar."
Kamyon sokaFHn elli metre uzaFHna gidene kadar Vernet nefes almadH. imdi baKka bir
sorunu vardH. Yükü. Onlar nereye götürece im?
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OdasHndaki hasHr kilimin üstünde yüzükoyun yatmHK olan Silas taze kHrbaç yaralarHnHn
pHhtHlaKmasHnH bekliyordu. Bu gece kendine verdiFi ikinci cezalandHrma onu sersemletmiK ve
güçsüz bHrakmHKtH. AyrHca keçe kemerini artHk çHkartmasH gerekiyordu, kalçalarHnHn iç
kHsHmlarHndan kan aktHFHnH hissedebiliyordu. Yine de kayHKH çHkartmak hakkHnH kendinde
görmüyordu.
Kiliseye ihanet ettim.
Daha da kötüsü, piskoposa ihanet ettim.
Bu gecenin Piskopos Aringarosa'nHn kurtuluK gecesi olmasH gerekiyordu. Piskopos beK ay
önce Vatikan Rasathanesi'nden döndüFünde, onu derinden deFiKtirecek olan bir Key
öFrenmiKti. Haftalarca depresyonda gezen Aringarosa, en sonunda haberi Silas'la paylaKmHKtH.
Silas, "Ama bu imkânsHz!" diye haykHrmHKtH. "Bunu kabul edemem!"
Aringarosa, "DoFru," demiKti. " nsanHn aklHna gelecek türden deFil, ama doFru. Sadece altH
ay var."
Piskoposun sözleri Silas'H dehKete düKürmüKtü. Kurtulmak için dua etti ve o karanlHk
günlerde bile TanrH’ya ve Tarîk'e olan inancHnH kaybetmedi. Bir ay sonra bulutlar mucizevi bir
Kekilde aralanmHK ve umut HKHFH doFmuKtu.
Aringarosa buna, ilahi müdahale demiKti.
Piskopos ilk kez umutlu görünüyordu. "Silas," diye fHsHldamHKtH. "TanrH bize Tarik'i
korumamHz için bir fHrsat sunuyor. Tüm mücadeleler gibi bizim mücadelemiz de fedakârlHk
gerektirecek. Sen TanrH’nHn neferi olacak mHsHn?"
Silas, Aringarosa'nHn -ona yeni bir hayat veren adamHn- önünde diz çökmüK ve, "Ben
TanrH'nHn kuzusuyum. Beni yüreFinizin dilediFi gibi güdün," demiKti.
Aringarosa ortaya çHkan fHrsatH anlattHFHnda Silas bunun sadece TanrH’nHn yardHmHyla
olabileceFini anlamHKtH. Mucizevi kader! Aringarosa, Silas'a planH yapan adamla kendine ÖFretmen diyen bir adam- temas kurdurtmuKtu. ÖFretmen ile Silas asla yüz yüze gelmedikleri
halde, her telefon konuKmalarHnda Silas, onun hem inancHna, hem de gücünün büyüklüFüne
korkuyla karHKHk saygH duyuyordu. ÖFretmen, her yerde gözü ve kulaFH olan, her Keyi bilen bir
adama benziyordu. Silas, ÖFretmen'in bu bilgileri nasHl topladHFHnH bilmiyordu, ama
Aringarosa'nHn ona büyük bir güveni vardH ve Silas'a da aynHnH yapmasHnH söylemiKti.
Piskopos, Silas'a, "ÖFretmen'in söylediklerini yap," demiKti. "O zaman zafere ulaKHrHz."
Zafer. Silas Kimdi çHplak zemine bakarken zaferin ellerinden kaçmHK olmasHndan
korkuyordu. ÖFretmen aldatHlmHKtH. Kilit taKH meselesi dolambaçlH bir çHkmaza dönüKmüKtü.
Ve bu düzenin içinde tüm umutlar yok olmuKtu.
Silas, Piskopos Aringarosa’yH arayHp onu uyarmak istiyordu, ama ÖFretmen o gece için
doFrudan yapacaklarH tüm iletiKimi yasaklamHKtH. Kendi güvenli imiz için.
Sonunda dayanHlmaz korkularHnH yenen Silas ayaFa kalkHp, yerde duran cüppesini aldH.
Cebinden telefonunu çHkardH. BaKHnH utançla sallarken telefon numarasHnH çevirdi.
"ÖFretmen," diye fHsHldadH. "Her Keyi kaybettik," Silas, adama nasHl düKürüldüFünü tüm
dürüstlüFüyle anlattH.
ÖFretmen, " nancHnH çok çabuk kaybediyorsun," diye karKHlHk verdi. Yeni bir haber aldHm.
Beklenmedik ama iyi bir haber. SHr devam ediyor. Jacques Sauniére ölmeden önce sHrrH
devretmiK. Seni yakHnda arayacaFHm. Bu geceki iKimiz henüz bitmedi."
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ZHrhlH kamyonun loK yük kasasHnda yolculuk yapmak, hücrenin içinde müebbet hapse
götürülmek gibi bir histi. Langdon kapalH yerlerde gelip kendisini vuran o tanHdHk heyecan
duygusuyla boFuKuyordu. Vernet bizi )ehirden güvenli bir mesafeye götürece ini söyledi.
Nereye? Ne kadar uza a?
Langdon'Hn bacaklarH yerde baFdaK kurup oturmaktan uyuKtuFundan, vücudunun alt
kHsmHnda kan dolaKHmHm saFlayacak yeni bir pozisyon aldH. KollarHyla bankadan aldHklarH
garip hazineye sHkH sHkH sarHlmHKtH.
Sophie, "SanHrHm artHk otoyola çHktHk," dedi.
AynH Keyi Langdon da hissetmiKti. Kamyon, rampanHn sonundaki cesaret kHrHcH
duraklamanHn ardHndan sola dönmüK, bir iki dakika sonra saFa sapmHKtH. imdi ise son süratle
gidiyor gibiydi. AltlarHndaki kurKun geçirmez lastikler yumuKak asfalt üzerinde vHzHldHyordu.
Dikkatini zorla kollarHnda tuttuFu gül aFacHndan kutuya vermeye çalHKan Langdon kHymetli
bohçasHnH yere bHraktH, ceketini açtH ve içinden kutuyu çHkararak kendine çekti. Sophie yan
yana oturacaklarH Kekilde pozisyonunu deFiKtirmiK"' Langdon birden kendilerini, yHlbaKH
aFacHnHn altHnda birbirine sokulmuK! iki çocuk gibi hissetti.
Gül aFacH kutunun sHcak renkleriyle tezat oluKturacak soluk bir aFaçtan, muhtemelen
diKbudaktan yapHlmHK olan gül iKlemesi, loK HKHkta belirgin biçimde parlHyordu. Gül. Gizli
cemiyetler gibi pek çok ordu ve din bu sembol üstüne kurulmuKtu. Rozenkruzlar. Gül Haç
övalyeleri.
Sophie, "Devam et," dedi. "Aç Kunu."
Langdon derin bir nefes aldH. Elini kapaFa uzatHrken, hayranlHk uyandHrHcH aFaç oymasHna
son bir kez daha baktH ve sonra kancayH açarak kapaFH kaldHrdH ve içindeki nesneyi ortaya
çHkardH.
Langdon bu kutunun içinde bulabilecekleri nesneye dair pek çok fantezi kurmuKtu ama
bütün tahminleri yanlHK çHkmHKtH. Kutunun yumuKak koyu kHrmHzH ipek iç yüzeyinin üstüne
yerleKtirilen nesne, Langdon'Hn anlayabileceFi türden bir Key deFildi.
CilalH beyaz mermerden oyulmuK, tenis topu kutusu büyüklüFünde tas bir silindirdi.
Bununla birlikte tek bir gövdeden oluKmak yerine, taK silindir pek çok parçadan oluKuyor
gibiydi. Amerikan Kekerli çöreFi büyüklüFündeki altH mermer yuvarlak, ince bir pirinç karkas
üzerine yerleKtirilip bir araya getirilmiKti. Boru Keklindeki bir kaleydeskopa benziyordu.
Silindirin her iki ucu da, içi görülmeyecek Kekilde mermer bir kapakla örtülmüKtü. çindeki
sHvH sesini duyan Langdon silindirin içinin oyuk olduFunu tahmin etti.
Tüpün etrafHndaki oymalar da ilk bakHKta, silindirin gizemli yapHsH kadar Langdon'Hn
dikkatini çekmiKti. AltH diskin her birine, diFerinden farklH harfler kazHnmHKtH... tüm alfabe.
Üzerinde harfler bulunan silindir Langdon'a çocukluFunda en sevdiFi oyuncaFHnH
hatHrlatmHKtH... farklH kelimeler türetmek için çevrilebilen harf tabletleri takHlH bir sopa.
Sophie, "Etkileyici, öyle deFil mi?" diye fHsHldadH.
Langdon baKHnH kaldHrHp ona baktH. "Bilmiyorum. Bu da ne böyle?"
imdi gözleri parlayan Sophie idi. "Büyükbabam hobi olarak bunlarH yapardH. Leonardo
da Vinci tarafHndan icat edildiler."
Sophie loK HKHkta bile Langdon'Hn gözlerindeki KaKkHnlHFH görebiliyordu.
Silindire yeniden bakan Langdon, "Da Vinci mi?" diye mHrHldandH. Evet. Buna kripteks
deniyor. BüyükbabamHn anlattHFHna göre planlarH da Vinci'nin gizli günlüklerinden birinde
bulunmuK."
"Ne iKe yarHyor?"
Sophie, o gece olanlar düKünüldüFünde cevabHn ilginç bir anlam içerdi» biliyordu. "Bu bir
kasa," dedi. "Gizli bilgileri saklamak için."

Langdon’Hn gözleri daha da büyüdü.
Sophie, büyükbabasHnHn en sevdiFi hobisinin Da Vinci'nin icatlarHnHn modellerini yapmak
olduFunu açHkladH. AhKap ve maden atölyesinde saatler geçiren yetenekli bir zanaatkar olan
Jacques Sauniére, ünlü ustalarHn taklitlerini yapmaktan hoKlanHrdH... çeKitli emaye iKleriyle
Fabergé YumurtalarH ve Leonardo da Vinci'nin sanattan çok pratik çalHKmalarH.
Da Vinci'nin günlüklerine Köyle bir bakmak bile, neden dehasHyla olduFu kadar baKladHFH
iKi bilinmemekle ünlü olduFunu anlamaya yeterdi. Da Vinci asla yapmadHFH yüzlerce icadHn
modelini çizmiKti. Jacques Sauniére'in en büyük uFraKH, Da Vinci'nin çapraKHk icatlarHnH hayata
geçirmekti... saatler, su pompalarH, kripteksler ve hatta Kimdi gururla masasHnHn üstünde duran
eklemli ortaçaF FransHz Kövalyesi. Anatomi ve vücut hareketi çalHKmalarHnHn bir ürünü olarak
Da Vinci'nin 1495 yHlHnda tasarladHFH robot Kövalyenin iç mekanizmasH, yanlHKsHz eklemler ve
tendonlar içeriyordu. AyrHca dik oturabilecek, kollarHnH açabilecek, bükülebilir boynu
üzerindeki baKHnH oynatabilecek ve anatomik yapHsH doFru bir çeneyi açHp kapayabilecek
Kekilde tasarlanmHKtH. Sophie daima bu zHrhlH Kövalyenin, büyükbabasHnHn yaptHFH en güzel
nesne olduFunu düKünmüKtü... bu gül aFacH kutunun içindeki kripteksi görene kadar.
Sophie, "Küçükken bana bunlardan bir tane yapmHKtH," dedi. "Ama bu kadar süslüsünü ve
büyüFünü hiç görmedim."
Langdon gözlerini kutudan ayHrmHyordu. "Ben hiç kripteks diye bir Key duymadHm."
Sophie KaKHrmamHKtH. Leonardo'nun üretmediFi icatlarHnHn üstünde hiçbir zaman
çalHKHlmamHK ya da onlara isim verilmemiKti. Kripteks terimi büyükbabasHnHn uydurduFu bir
kelime olmalHydH. ParKömen kâFHtlarH ya da kodeks üstüne yazHlH bilgiyi saklamak için
kriptoloji bilimini kullanan bu alet için uygun bir terimdi.
Sophie pek sHk bahsedilmese de, Da Vinci'nin bir kriptoloji öncüsü olduFunu biliyordu.
Sophie'nin üniversitedeki öFretmenleri, veri saklamak için bilgisayarda Kifreleme
yöntemlerini anlatHrlarken, Zimmerman ve Schneier gibi çaFdaK kriptograflarH övmüKler fakat
asHrlar önce ilk Kifreleme biçimlerini icat etmiK olan Leonardo'dan bahsetmemiKlerdi. Bunu
Sophie'ye anlatan kiKi elbette büyükbabasH olmuKtu.
ZHrhlH kamyon otoyolda gürleyerek ilerlerken Sophie, Langdon'a kripteksin uzun
mesafelere güvenli mesajlar göndermek için Da Vinci'nin bulduFu çözüm olduFunu açHkladH.
TelefonlarHn ve e-postalarHn o olmadHFH bir dönemde, insanlarHn uzaktaki birilerine özel bilgi
göndermek için yazH yazmaktan ve taKHyan kiKiye güvenmekten baKka çaresi yoktu. Ne yazHk
ki ulak, mektupta deFerli bir bilgi olduFundan kuKkulandHFHnda mektubu yerine ulaKtHrmak
yerine içindeki bilgiyi rakiplere satarak daha çok para kazanabileceFini düKünürdü.
Tarihteki pek çok büyük zekâ, bilginin korunmasH için kriptolojik çözümler üretmiKlerdi:
Jül Sezar, Sezar Kutusu adlH bir Kifreli yazHm tekniFi geliKtirmiKti; skoç Kraliçesi Mary, icat
ettiFi sHrasH deFiKtirilmiK Kifrelerle hapisten gizli bildiriler göndermiKti; ve dâhi Arap bilim
adamH Ebu Yusuf i mail al-Kindi sHrlarHnH, zekice tasarladHFH çok alfabeli bir Kifreleme sistemi
sayesinde korumuKtu.
Bununla birlikte Da Vinci mekanik bir çözüm üretmek için matematikten ve kriptolojiden
uzak durmuKtu. Kripteks. MektuplarH, haritalarH, KemalarH ve akla gelebilecek her Keyi
güvenlikle saklayabilecek bir muhafaza. Bilgi kripteksin içine yerleKtirildikten sonra, ancak
doFru parolayH bilen kiKi ona eriKebilirdi.
Sophie disklerin üstündeki harfleri göstererek, "Bir parolaya ihtiyacHmHz var," dedi. "Bir
kripteksin çalHKma sistemi bisiklet kilitlerine benzer. Numaralar doFru sHrayH oluKturacak
Kekilde dizildiFinde kilit açHlHr. Bu kriptekste ise beK harf var. DoFru sHra dizildiFinde içerdeki
diKler yerine oturur ve silindir ayrHlHr."
"Peki içinde ne olur?"
"Silindir açHldHktan sonra ortadaki boK bölmeye ulaKabilirsin. Orada da genellikle gizli
kalmasHnH istediFin bilginin yazHlH olduFu kâFHt rulosu bulunur."

Langdon inanmHyormuK gibi görünüyordu. "Ve büyükbaban küçükken sana bunlardan
yaptH, öyle mi?"
"Daha ufaklarHndan, evet. DoFum günlerimde birkaç kez bana kripto verip bir bilmece
sormuKtu. Bilmecenin cevabH kripteksin parolasH olurdu. CevabH bulduktan sonra açHp doFum
günü kartHmH alHrdHm."
"Bir kart için fazla uFraKtHrHcH."
“HayHr, kartlarda genellikle baKka bir bilmece ya da ipucu yazHlH olurdu. Büyükbabam evin
içinde hazine avH oynamaya bayHlHrdH, gerçek hediyeme giden ipucu zincirleri. Her hazine avH,
ödülümü alacaFHmH temin eden bir karakter ve erdem sHnavHydH. Ve sHnavlar asla kolay
olmazdH."
Tekrar alete bakan Langdon hâlâ Küpheli görünüyordu. Peki, ama niye ortadan ikiye
ayHrmHyorsun ki? Ya da kHrmHyorsun? Metal hassas görünüyor, ayrHca mermer de yumuKak bîr
kaya."
Sophie gülümsedi. "Çünkü Da Vinci bundan çok daha akHllHydH. Kripteks herhangi bir
Kekilde zorlanarak açHlacak olursa, içindeki bilgi kendi kendini yok edecek Kekilde
tasarlamHKtH. zle." Sophie kutuya uzanarak, dikkatle silindiri çHkardH. " çeri konulacak olan
bilgi ilk önce papirüs kâFHdHna yazHlHr."
'TirKeye deFil mi?"
Sophie baKHnH iki yana salladH. "Papirüs. O günlerde koyun tirKesin daha sHk kullanHldHFHnH
ve daha dayanHklH olduFunu biliyorum ama mutlaka papirüs olmasH gerekiyordu. Ne kadar
ince olursa o kadar iyi."
"Tamam."
"Papirüs, kripteksin içindeki bölmeye yerleKtirilmeden önce, kHrHlgan cam bir KiKenin
etrafHna sarHlHrdH." Sophie parmaFHyla kriptekse hafifçe vurunca içindeki sHvHdan ses geldi. " çi
sHvH dolu bir KiKe."
"Ne sHvHsH?"
Sophie gülümsedi. "Sirke."
Langdon kHsa bir süre duraksadHktan sonra baKHnH salladH. "Dâhice."
Sirke ve papirüs, diye düKündü Sophie. Herhangi biri kripteksi zorla açmaya kalkHKtHFH
takdirde cam KiKe kHrHlacak ve sirke çabucak papirüsü eritecekti. Gizli mesaja ulaKan kiKinin
elinde bir topak kâFHt hamurundan baKka bir Key olmayacaktH.
Sophie, "AnlayacaFHn gibi," dedi. " çindeki bilgiyi öFrenmenin tek yolu beK harfli Kifreyi
bulmak." AklHndan çabucak deFiKimleri hesapladH. "On iki milyondan fazla ihtimal var."
AklHndan yaklaKHk on iki milyon soru geçiyormuK gibi görünen Langdon, "Sen öyle
diyorsan öyledir," dedi. " çinde nasHl bir bilgi olduFunu tahmin ediyorsun?"
"Her ne ise, büyükbabamHn çok gizli bir sHr olarak saklamak istediFi ortada." Kutunun
kapaFHnH kapatHp, üstündeki beK yapraklH gül oymasH bakarak duraksadH. Onu rahatsHz eden bir
Key vardH. "Sen gülün Kâse kullanHlan bir sembol olduFunu mu söylemiKtin?"
"Kesinlikle. Tarikat sembollerinde gül ve Kâse aynH anlama gelirler
Sophie kaKlarHnH çattH. "Bu çok garip, çünkü büyükbabam bana her zaman gülün gizlilik
anlamHna geldiFini söylerdi. Evdeyken gizli bir telefon görüKmesi yaptHFHnda benim odasHna
girmemi istemediFi zamanla kapHsHna bir gül asardH. Benim de aynHnH yapmamH söylerdi."
“Tatl m, demi)ti büyükbabas , birbirimize kap lan kilitlemek yerine, rahats z edilmek
istemedi imiz zamanlarda kap m za bir gül la fleur des secrets asabiliriz. Bu )ekilde
birbirimize sayg duyup güvenmeyi ö renebiliriz. Gül asmak eski bir Roma gelene idir.”
"Sub rosa," dedi Langdon. "RomalHlar, toplantHlarHnHn gizli olduFunu için gül asarlardH.
Böylece toplantHya katHlanlar gülün altHnda -ya da sub rosa- konuKulanlarHn sHr olarak kalmasH
gerektiFini bilirlerdi."
Langdon çabucak, tarikatHn gülü Kâse sembolü olarak kullanmasHnHn tek nedeninin sadece
gizlilik düKüncesinden kaynaklanmadHFHnH açHkladH. En eski gül türlerinden biri olan rosa

rugosan n, aynH Venüs yHldHzH gibi beK yapraFa ve beKgen bir simetriye sahip olmasH güle,
kad nl kla güçlü ikonografik baFlar saFlHyordu. Bununla birlikte gülün "doFru yön" ve yol
bulmak kavramlarHyla çok yalan baFlarH vardH. Pusula gülü, aynH Gül Çizgisi gibi, seferilere
haritalardaki boylamlara bakarak yön bulmakta yardHmcH oluyordu. Bu yüzden diKi kadeh ve
gizli gerçeFe götüren yHldHz anlamHndaki gül, pek çok açHdan gizlilik, kadHnlHk ve yön tayini
Kâse'yi tanHmlayan bir sembol olarak kabul edilmiKti.
Langdon açHklamasHnH bitirdiFinde, yüz ifadesi birden dondu.
"Robert? yi misin?"
Gözlerini gül aFacH kutuya dikmiKti. Yüzündeki korkulu KaKkHnlHk ifadesiyle, "Sub... rosa,"
diye mHrHldandH. "Olamaz."
"Ne?"
Langdon gözlerini yavaKça yukarH kaldHrdH. "Gül iKaretinin altHnda," diye fHsHldadH. "Bu
kripteks... SanHrHm bunun ne olduFunu biliyorum."
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Bu taK silindiri onlara kimin verdi ini, nas l verdi ini düKünen Langdon kendi tahminine
güçlükle inanHyor ve kutunun üstündeki gül oymasHna baktHkça tek bir sonuca varabiliyordu.
Tarikat n kilit ta) n tutuyorum.
Efsane, aç kt .
Kilit ta) , gül i)aretinin alt ndaki )ifreli bir ta)t r.
"Robert?" Sophie, onu inceliyordu. "Neler oluyor?"
DüKüncelerini toparlayabilmek için Langdon'Hn biraz zamana ihtiyacH vardH. "Büyükbaban
hiç sana la clef de voûte diye bir Keyden bahsetti mi?"
Sophie, "Kasa anahtarH mH?" diye tercüme etti.
"HayHr, bu tam tercümesi oluyor. Clef de voûte sHk kullanHlan bir mimari terimdir. Voûte
banka kasasH deFil, tonoz anlamHnda kullanHlHr. Tonozlu tavanlar gibi."
"Ama tonozlu tavanlarHn anahtarH olmaz."
"DoFrusunu istersen vardHr. Her taK kemerin ortasHnda, takoz göre görerek parçalan
birbirine tutturan ve tüm yükü taKHyan bir taK vardH Mimari anlamda bu taK, kemerin
anahtarHdHr. ngilizcede biz buna kilit taKH diyoruz." Langdon anladHFHndan emin olmak için
Sophie'nin gözlerine baktH.
BakHKlarHnH kriptekse indiren Sophie omuzlarHnH silkti. "Ama bunu bir kilit taKH olmadHFH
ortada."
Langdon nereden baKlamasH gerektiFini bilemiyordu. Bir duvarcH tekniFi olarak taK
kemerler yapmakta kullanHlan kilit taKlarH, eski MHsHr kardeKliFinin en iyi korunan sHrlarHndan
biriydi. Kraliyet Kemeri Derecesi. Mimari. Kilit ta)lar . Hepsi birbirine baFlHydH. Kemerli
geçit yapmakta kullanHlan kilit taKlarHnHn nasHl kullanHlacaFHna ait gizli bilgi, MasonlarHn bu
kadar zengin olmalarHna yardHmcH olan bilginin bir parçasHydH ve titizlikle saklanan bir sHrdH.
Kilit taKlarH her zaman için bir gizlilik geleneFi olmuKtu. Ancak yine de gül aFacH sandHFHn
içindeki silindir bambaKka bir Keye benziyordu TarikatHn kilit taKH -eFer ellerindeki Key
gerçekten buysa- kesinlikle Langdon'Hn tahmin ettiFi gibi bir Key deFildi.
Langdon, "TarikatHn kilit taKH benim uzmanlHk alanHm deFil," diye itirafta bulundu. "Benim
Kutsal Kâse'ye olan ilgim daha çok sembolik anlamda, bu yüzden onun nasHl bulunacaFHna
dair verilen bilgileri hiç önemsemedim."
Sophie'nin kaKlarH keman yayH gibi gerilmiKti. "Kutsal Kâse'yi bulmak m ?"
Langdon baKHnH kaygHyla sallarken, kullanacaFH kelimeleri dikkatle seçti. "Sophie, tarikat
ilmine göre, kilit taKH Kifreli bir harita... Kutsal Kâse'nin saklandHFH yeri gösteren bir harita."
Sophie'nin yüzündeki ifade donmuKtu. "Bunun o olduFunu mu söylüyorsun?"
Langdon ne söyleyeceFini bilmiyordu. Kendisine bile inanHlmaz geliyordu ama bununla
birlikte aklHna gelen tek mantHklH cevap kilit taKHydH. Gül i)aretinin alt na saklanm ) )ifreli bir
ta).
Kripteksin Leonardo da Vinci -Sion TarikatH'nHn Büyük UstasH- tarafHndan tasarlanmHK
olmasH, bunun gerçekten tarikatHn kilit taKH olduFunu gösteren bir iKaretti. Eski Büyük Usta'n n
taslaklar ... yüzy llar sonra bir ba)ka tarikat üyesi taraf ndan hayata geçirilmi). Aradaki baF
göz ardH edilemeyecek kadar aKikârdH.
Tarihçiler son on yHldHr kilit taKHnH FransHz kiliselerinde arHyorlardH. TarikatHn Kifreli
terimlerine aKina olan Kâse avcHlarH, la def de voûte'un, bir kilisedeki kemere yerleKtirilmiK
oymalH ve Kifreli gerçek bir kilit taKH olduFu sonucuna varmHKlardH. Gül iKaretinin altHnda.
Mimaride kullanHlan güller dipsiz kuyuydu. Gül pencereleri. Gül rölyefleri. Ve elbette bolca
rastlanHlan be)parmakotu... kemerlerin en tepesindeki kilit taKHnHn üstünde görülen beK
yapraklH dekoratif çiçekler. Saklama yeri Keytana taK çHkartacak cinstendi. Bilinmeyen bir

kilisenin kemerine yerleKtirilmiK Kutsal Kase haritasH, altHndan geçen kör kilise cemaatiyle
alay ediyordu.
Sophie, "Kripteks bir kilit taKH olamaz," diye itiraz etti. "Yeterince eski deFil. Bunu
büyükbabamHn yaptHFHna eminim. Eski Kâse efsane*' bir parçasH olamaz."
Bedenini bir heyecan kapladHFHnH hisseden Langdon, "DoFrusu" H di. "Kilit taKHnHn yakHn
zaman önce tarikat tarafHndan yapHldHFHna inan H yor."
DuyduklarHna inanamayan Sophie'nin gözleri parlamHKtH. "Ama eFer bu kripteks Kutsal
Kâse'nin saklandHFH yeri açHklHyorsa, büyükbabam, onu bana niye versin? Onu nasHl açacaFHmH
ya da onunla ne yapacaFHmH bilmiyorum. Hatta Kutsal Kâse'nin ne oldu unu bile
bilmiyorum."
Langdon, onun haklH olduFunun farkHndaydH. Sophie'ye Kutsal Kâse'nin gerçek tabiatHnH
anlatmaya fHrsat bulamamHKtH. Bu hikâyenin beklemesi gerekiyordu. u anda dikkatlerini kilit
taKHna vermiKlerdi.
E er bu gerçeklen oysa...
Langdon altlarHndan gelen kurKun geçirmez tekerlek vHzHltHlarHnH bastHrarak Sophie'ye, kilit
taKH hakkHnda duyduFu her Keyi çabucak anlattH. YüzyHllardHr, tarikatHn en büyük sHrrHnHn Kutsal Kâse'nin yeri- asla bir yere yazHlmadHFH iddia ediliyordu. Güvenlik tedbiri olarak bu
bilgi, gizli bir ayin sHrasHnda yeni sénéchal'e Kifahen aktarHlHyordu. Bununla birlikte son yüzyHl
içerisinde tarikat politikasHnHn deFiKtiFi fHsHldanHyordu. Belki de yeni elektronik dinleme
tertibatlarH gerekçesiyle tarikat, kutsal saklama yerini bir daha asla konu)mamaya ant içmiKti.
Sophie, Teki o zaman sHrrH nasHl aktardHlar?" diye sordu.
Langdon, " Kte kilit taKH o zaman devreye girdi," diye açHkladH. "En üstteki dört üyeden biri
öldüFünde, geriye kalan üçü aKaFHdaki kademelerden birini yeni sénéchal adayH olarak
seçecekti. Yeni sénéchal'a Kâse'nin yerini söylemek yerine onu, bu bilgiyi hak ettiFini
kanHtlayacak bir sHnava sokarlardH."
Sophie bu duyduklarHndan tedirgin olmuK gibi görünüyordu. Langdon birden
büyükbabasHnHn onun için hazine avlarH -preuves de mérite- düzenlediFinden bahsettiFini
hatHrladH. Kilit taKH kavramH da aynHydH. AyrHca, bu gibi sHnavlar gizli cemiyetler arasHnda
oldukça yaygHndH. En iyi bilineni, üyelerin bir sHrrH saklayabildiklerini kanHtlayHp, yHllar
boyunca bir dizi erdem sHnavlarHndan geçerek üst kademelere yükseldiFi MasonlardH. Adaylar
en üst seviye olan otuz ikinci derece Mason mertebesine eriKinceye kadar verilen görevler
gittikçe aFHrlaKHrdH.
Sophie, "Demek kilit taKH bir preuves de mérite," dedi. "Yeni sénéchal açtHFHnda, içindeki
bilgiyi hak ettiFini kanHtlamHK oluyor."
Langdon baKHnH salladH. "Bu tip Keylere yabancH olmadHFHnH unutmuKum.”
"Sadece büyükbabam sayesinde deFil. Kriptolojide buna 'kendini etkilendirme lisanH'
denir. Yani, eFer onu okuyacak kadar akHllHysan, orada söylenenleri okumaya hak kazanHrsHn."
Langdon bir süre tereddüt etti. "Sophie eFer bu gerçekten kilit taKHysa, büyükbabanHn buna
sahip olmasH Sion TarikatH'nda çok yetkili biri olduFunu gösterir, farkHnda mHsHn? En üstteki
dört üyeden biri olmalH."
Sophie içini çekti. "Gizli bir cemiyette yetki sahibiydi. Buna eminim. Ama bunun tarikat
olduFunu sadece tahmin edebilirim.”
Langdon, onun söylediklerini sonradan kavrayabilmiKti. "Onun gizli bir cemiyette üye
olduFunu biliyor muydun?"
"On yHl önce, görmemem gereken bir Keyler gördüm." Durdu. "Büyükbabam grubun
sadece üst kademelerinde deFildi... sanHrHm en yüksek dereceli üye oydu."
Langdon, Sophie'nin az önce söylediklerine inanamHyordu. "Büyük Üstat mH? Ama... senin
bunu bilmene imkân yok!"
"Bundan bahsetmemeyi yeFlerim." Sophie baKHnH çevirdi. Yüzünde kararlH olmakla
beraber, acH dolu bir ifade vardH.

Langdon KaKkHnlHFHndan nutku tutulmuK bir halde oturuyordu. Jacques Sauniére mi?
Büyük Üstat m ? DoFru çHktHFH takdirde büyük yankHlar uyandHracaFH halde, Langdon son
derece mantHklH olduFunu hissediyordu. Her Keyden önce, eski Tarikat Büyük ÜstatlarH da
sanatçH ruha sahip tanHnmHK kiKilerdi. Bu gerçeFin ispatH yHllar önce Paris'teki Milli
Kütüphane’de bulunan ve Les Dossiers Secrets diye bilinen belgelerle ortaya çHkmHKtH.
Tüm tarikat tarihçileri ve Kâse meraklHlarH Dossiers'i okumuKtu. 4° lm’ 249 numarasHyla
katalogda yerini alan Dossiers Secrets, pek çok uzman tarafHndan tasdik edilmiK ve tarihçilerin
uzun zamandHr KüphelendiFi Keyi doFrulamHKtH: TarikatHn Büyük ÜstatlarH arasHnda Leonardo
da Vinci, Botticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo ve Parisli ünlü ressam Cocteau yer
alHyordu.
Neden Jacques Sauniére olmas n?
Langdon'Hn Küpheleri, bu gece Sauniére ile buluKacaFHnH hatHrlan da yoFunlaKtH. Tarikat n
Büyük Üstat' benimle bulu)mak istedi. Neden? Sanat hakk nda sohbet etmek için mi? Birden
bu ihtimalin düKük olduFunun farkHna vardH. Her Keyden önce, eFer Langdon’Hn sezileri doFru,
Sion TarikatH'nHn Büyük Üstat'H kardeKliFin efsanevi kilit taKHnH torununa devretmiK ve aynH
zamanda ondan Robert Langdon'H bulmasHnH istemiKti.
Anla) lmaz!
Langdon'Hn hayal gücü, Sauniére'in davranHKHnH açHklayacak koKullarH tahmin edemiyordu.
Sauniére kendi ölümünden endiKe duymuK olsa bile sHrrH bilen ve böylece tarikatHn güvenliFini
garantileyen üç sénéchaux daha vardH. Sauniére, kilit taKHnH torununa vermek gibi büyük bir
riski neden göze almHKtH, özellikle de ikisinin iyi anlaKamadHFH düKünülecek olursa? Ve ayrHca
neden Langdon'H iKe karHKtHrmHKtH... tamamHyla yabancH birini?
Bu bulmacan n bir parças eksik, diye düKündü Langdon.
CevaplarHn beklemesi gerektiFi ortadaydH. YavaKlayan motor sesi, her ikisinin de baKHnH
kaldHrmasHna neden olmuKtu. Lastiklerin ezdiFi çakHl taKH sesleri duyuluyordu. Neden )imdiden
kenara çekiyor, diye düKündü Langdon. Vernet onlarH Kehrin iyice uzaFHnda, güvende
olacaklarH bir yere götüreceFini söylemiKti. Kamyon hHzHnH kesmiKti ve bozuk bir yoldan
ilerliyordu. Sophie, Langdon'a endiKeli bir bakHK, fHrlattHktan sonra kripteks kutusunu aceleyle
kapatarak, kapaFH mandalladH. Langdon ceketini giydi.
Kamyon durduFunda, arka kapH kilidinin açHldHFHnH duydular ama motor hâlâ çalHKHyordu.
KapHlar iki yana açHldHFHnda, yoldan iyice uzak ormanlHk bir alana park etmiK olduklarHnH
gören Langdon KaKHrmHKtH. Vernet gözlerini kHsmHK bir halde karKHsHna dikildi. Elinde bir
tabanca tutuyordu.
Vernet, "Bunun için üzgünüm," dedi. "Gerçekten baKka seçeneFim yok."
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André" Vernet elinde tabancayla gerçekten tuhaf görünüyordu ama Langdon, onun
gözlerinde gördüFü kararlHlHFH sHnamamak gerektiFini anlamHKtH.
Kamyon kasasHnHn arka kHsmHnda oturan Langdon ve Sophie'ye silahHnH doFrulturken,
"KorkarHm Hsrar etmek zorundayHm," dedi. "Kutuyu bHrakHn."
Sophie kutuyu göFsüne bastHrdH. "Büyükbabamla arkadaK olduFunuzu söylemiKtiniz."
Vernet, "Görevim büyükbabanHzHn mevduatHnH korumak," diye yanHt verdi. "Ve Ku anda
tam olarak bunu yapHyorum. imdi kutuyu yere bHrakHn."
Sophie, "Büyükbabam bunu bana emanet etti," diye Hsrar etti.
SilahHnH daha yukarH kaldHran Vernet, "DediFimi yapHn," diye emir verdi.
Sophie kutuyu ayaFHnHn dibine bHraktH.
Langdon silah namlusunun kendisine çevrilmesini izledi.
Vernet, "Bay Langdon," dedi. "Kutuyu bana siz getireceksiniz. Ve Kunu bilin ki, bunu
sizden istiyorum çünkü ateK etmekten çekinmeyeceFim kiKi sizsiniz."
Langdon inanmayan gözlerle bankacHya bakHyordu. "Bunu neden yapHyorsunuz?"
Vernet, "Neden olduFunu tahmin ediyorsunuz?" diye aksanlH ngilizcesiyle karKHlHk verdi.
"MüKterimin mal varlHFHnH korumak için."
Sophie, "ArtHk müKteriniz biziz," dedi.
Vernet büyük bir deFiKim geçirmiKti, gözleri artHk buz gibi bakHyordu. “Mademoiselle
Neveu, bu gece bu anahtarla hesap numarasHnH nasHl ele geçirdiFinizi bilmiyorum ama iKin
içine bir cinayet karHKtHFH ortada. KlediFiniz suçlarHn boyutunu bilseydim, bankadan çHkmanHza
asla izin vermezdim."
Sophie, "Size söyledim," dedi. "BüyükbabamHn öldürülmesiyle bizim hiçbir ilgimiz yok!"
Vernet, Langdon'a baktH. "Ama radyoda sizin sadece Jacques Sauniére'in deFil, di er üç
kiKinin de katili olarak arandHFHnHz iddia ediliyor"
"Ne!" Langdon hayretten aFzH açHk kalmHKtH. Üç cinayet daha m ? SayHnHn kendisi, onu baK
Küpheli olmasH gerçeFinden daha fazla etkilemiKti Bunun tesadüf olma ihtimali yok gibi
görünüyordu. Üç sénéchaux mu? Langdon bakHKlarHnH gül aFacH kutuya indirdi. E er
sénéchaux öldürüldüyse, Sauniére'in ba)ka )ans yoktu. Kilit ta) n birine devretmesi
gerekiyordu.,
Vernet, "Ben sizi teslim ettiFimde bunu polis halleder," dedi. "Bankam bu iKe gereFinden
fazla karHKtH."
Sophie, Vernet'ye baktH. "Bizi teslim etmeye niyetiniz olmadHFH belli, Bizi bankaya geri
götürmeliydiniz. Ama onun yerine buraya getirip, silah çekiyorsunuz."
"BüyükbabanHz beni bir sebepten ötürü seçti... mal varlHklarHnHn güvende ve gizli kalmasH
için. Bu kutunun içinde her ne varsa, onun polis soruKturmasHnda kataloga alHnan bir delil
parçasH olmasHnH istemiyorum. Bay Langdon, kutuyu bana getirin."
Sophie baKHnH iki yana salladH. "Yapma."
Patlayan mermi sesiyle, kurKun üstündeki duvarH deldi. BoK mermi kovanH yük kasasHnHn
zeminine düKerken, yankH sesi kamyonun arkasHnH sallamHKtH.
Kahretsin! Langdon olduFu yerde kaldH.
ArtHk Vernet kendinden daha emin bir tavHrla konuKuyordu. "Bay Langdon, kutuyu alHn."
Langdon kutuyu kaldHrdH.
" imdi bana getirin." Vernet arka tamponun önünde durmuK, öne doFru uzattHFH silahHyla
içeri doFru niKan almHKtH.
Langdon elinde kutuyla birlikte açHk kapHya doFru yürüdü.
Bir Keyler yapmalHyHm, diye düKündü Langdon. Tarikat n kilit ta) n ba)kas na vermek
üzereyim! Langdon kapHya doFru ilerlerken, yukarHda durduFu daha da belirgin bir hal almHKtH.

Bu durumu avantaja çevirip çeviremeyeceFini düKündü. Vernet silahHnH yukarH kaldHrdHFH
halde, Langdon’Hn diz hizasHna geliyordu. -yi bir tekme mesela? Ama ne yazHk ki Langdon
yaklaKHnca tehlikeli durumu fark eden Vernet, geriye doFru adHm atarak yaklaKHk iki metre
uzaklaKtH. Yeterince uzaFa çekilmiKti.
Vernet, "Kutuyu kapHnHn yanHna bHrakHn," diye emretti.
BaKka seçenek göremeyen Langdon çömelerek, gül aFacH kutuyu kapHnHn tam önüne
bHraktH.
“ imdi ayaFa kalkHn."
Langdon ayaFa kalkmaya hazHrlanHrken, kapH eKiFinin yanHnda duran boK ve küçük mermi
kovanHnH görünce duraksadH.
"AyaFa kalkHn ve kutudan uzaklaKHn."
Metal eKiFe bakan Langdon biraz daha duraksadH. Daha sonra ayaFa kalktH. Bunu
yaparken, kovanH dikkatle kapHnHn alt eKiFindeki dar çHkHntHya ayaFHyla iteledi. Tamamen
ayaFa kalkHnca geriye adHm attH.
"Arka duvara kadar gidip arkanHzH dönün."
Langdon söylediFini yaptH.
Vernet kalbinin hHzla çarptHFHnH hissediyordu. SilahH saF eliyle tutarken, sol elini tahta
kuruya doFru uzattH. Kutunun fazlasHyla aFHr olduFunu fark etmiKti. -ki elimi kullanmal y m.
BakHKlarHnH yeniden tutsaklarHna çevirerek, riskleri hesapladH. Her ikisi de yük kasasHnHn arka
duvarHnda, en azHndan dört metre uzaktaydHlar. SilahHnH aceleyle tamponun üstüne bHrakarak,
kutuyu iki eliyle kaldHrdH ve yere bHraktH. Sonra silahHnH yeniden kavrayHp, kasanHn içine
doFrulttu. Esirleri kHpHrdamamHKtH.
Mükemmel. imdi geriye kapHlarH kapatHp kilitlemek kalHyordu. Kutuyu kHsa bir süre için
yerde bHrakarak, aFHr metal kapHyH tutup kapatmaya baKladH. KapHyH önünden aKHrHrken, itilmesi
gereken sürgüyü tutmak için uzandH. KapH gürültü çHkartarak kapanHnca Vernet sürgüyü
kavrayarak sola itti. Sürgü birkaç santim hareket ettikten sonra, beklenmedik bir Keye
takHlarak, karKH kola girmedi. Neler oluyor? Vernet yeniden itti ama sürgü kapanmHyordu.
Mekanizma eKit hizada deFildi. Kap tam kapamand ! Panikleyen Vernet kapHya yaslanarak
sertçe itti ama yerinden kHpHrdamHyordu. Bir )ey engelliyor! Vernet kapHya omuz atmak için
yan döndüFü sHrada kapH dHKarH doFru aniden açHlarak Vernet'nin suratHna çarptH ve onu
arkaüstü yere yapHKtHrdH. Burnu kHrHlmHK ve acHyordu. Vernet elini yüzüne götürüp, burnundan
akan kanH hissederken silahH elinden uçmuKtu.
Robert Langdon yakHnlarHnda bir yerlere atladHFHnda Vernet ayaFa kalkmaya çalHKtH ama
göremiyordu. Gözleri bulandH ve tekrar sHrt düKtü. Sophie Neveu baFHrHyordu. Birkaç dakika
sonra Vernet üzeri bir toz ve egzoz dumanH hissetti. Tekerleklerin çakHl taKlarHnH ezdiFini
duyduFunda dik oturdu ve tam o anda kamyonun geniK dingil mesafesi yüzünden dönüKü
tamamlayamadHFHnH gördü. Duyulan ezilme sesiyle birlikte ön tampon bir aFaca çarpmHKtH.
Motordan hHrHltHlar geldi, aFaç eFildi. Sonunda yarHsH yerde kalan ön tampon oldu. ZHrhlH
kamyon, ön tamponunu yerde sürükleyerek uzaklaKtH. Kamyon asfalt yola ulaKtHFHnda aracHn
farlarH geceyi aydHnlatmHKtH.
Vernet gözlerini yeniden kamyonu park ettiFi yere çevirdi. ZayHf ay HKHFHnda bile orada
hiçbir Key kalmadHFHnH görebiliyordu.
Tahta kutu gitmiKti.
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Castel Gandolfo'dan ayrHlan armasHz Fiat sedan, Ablan DaFlarH'ndan aKaFHdaki vadiye
doFru kHvrHlarak ilerliyordu. Arka koltukta oturan Piskopos Aringarosa, kucaFHndaki evrak
çantasHnHn içinde bulunan bonolarHn aFHrlHFHnH hissederek gülümsedi. ÖFretmen ile deFiK
tokuKu yapmasHna ne kadar zaman kaldHFHnH merak ediyordu.
Yirmi milyon euro.
KucaFHndaki para Aringarosa'ya bundan çok daha deFerli bir güç satHn alacaktH.
Araba Roma'ya geri dönerken Aringarosa bir kez daha ÖFretmen'in kendisini neden henüz
aramadHFHnH düKündü. Cüppesinden cep telefonunu çHkararak, Kebeke sinyalini kontrol etti. Hiç
sinyal yoktu.
Dikiz aynasHndan ona bakan Koför, " ebeke burada çekmiyor," dedi. "YaklaKHk beK dakika
içinde daFdan inmiK oluruz, o zaman Kebeke çekecektir."
"TeKekkür ederim." Aringarosa birden kaygHlandH. Da larda çekmiyor mu? Belki de
ÖFretmen tüm bu süre boyunca kendisine ulaKmaya çalHKmHKtH. Belki de bir Keyler yanlHK
gitmiKti.
Aringarosa hemen telefonunun sesli mesaj kutusunu kontrol etti. Hiçbir Key yoktu. Sonra
yeniden ÖFretmen'in asla kayHtlH bir mesaj bHrakmayacaFHnH fark etti; haberleKme konusunda
muazzam tedbirler alan bir adamdH. Bu modern dünyada açHkça konuKmanHn sakHncalarHnH
ÖFretmen’den daha iyi kimse bilemezdi. Sahip olduFu KaKHrtHcH gizli bilgileri toplamasHnda
elektronik dinleme cihazlarH büyük rol oynamHKtH.
Bu yüzden s k önlemler al yor.
Ne yazHk ki ÖFretmen'in ihtiyat tedbirleri arasHnda Aringarosa’ya herhangi bir çaFrH
numarasH vermemesi de yer alHyordu. ÖFretmen ona, temas ben kuraca m, demiKti. Bu
yüzden telefonunu yan ndan ay rma.
imdi telefonunun doFru çalHKmadHFHnH fark eden Aringarosa, ÖFretmen'in sürekli arayHp
cevap almamHK olmasHndan korkuyordu.
Bir sorun oldu unu dü)ünecek.
Ya da bonolar alamad m sanacak.
Piskopos terlemeye baKlamHKtH.
Ya da daha kötüsü... paray al p kaçt m dü)ünecek!
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Saatte altmHK kilometre gibi düKük bir hHzla ilerlediFi halde, zHrhlH kamyonun aKaFH sarkan
ön tamponu boK banliyö yoluna sürtünerek, motor kapaFHna kHvHlcHmlar saçHyordu.
Yoldan ç kmal y z, diye düKündü Langdon.
Nereye gittiklerini bile güçlükle görebiliyordu. Kamyonun iKleyen tek farH ortasHndan
kHrHlmHKtH ve otoyolun kenarHndaki aFaçlara çarpHk bir HKHk demeti yayHyordu. Bu "zHrhlH
kamyondaki" z rhlar n önde deFil, sadece yük bölümünde bulunduFu belli oluyordu.
Yolcu koltuFunda oturan Sophie, kucaFHndaki gül aFacH kutuya boK gözlerle bakHyordu.
Langdon, " yi misin?" diye sordu,
Sophie sarsHlmHKa benziyordu. "Ona inanHyor musun?"
"DiFer üç cinayet hakkHnda mH? Kesinlikle. Pek çok soruyu cevaplHyor... büyükbabanHn
kilit taKHnH çaresizce devretmeye çalHKmasHnH ve Fache'nin beni yakalama azmini."
"HayHr, Vernet'nin bankasHnH korumaya çalHKmasHndan bahsediyordum."
Langdon, ona baktH. "AslHnda ne olduFunu düKünüyorsun?"
"Kilit taKHnH kendisinin almak istediFini."
Langdon bunu aklHna bile getirmemiKti. "Bu kutuda ne olduFunu nereden bilebilir ki?"
"BankasHnda saklHydH. BüyükbabamH tanHyordu. Belki de olanlarH biliyordur. Kâse'yi kendi
almak istemiK olabilir."
Langdon baKHnH iki yana salladH. Vernet o tip birine benzemiyordu. “Tecrübelerimden
öFrendiFim kadarHyla, insanlar Kâse'yi sadece iki sebepten ötürü isterler. Ya saftHrlar ve
sa'nHn uzun zamandHr kayHp olan kadehini aradHklarHna inanHrlar..."
"Ya da?"
"Ya da gerçeFi bilirler ve bu yüzden tehdit altHndadHrlar. Tarihte Kâse'yi yok etmek isteyen
pek çok grup olmuKtur."
AralarHnda yaKanan sessizlik, yere sürten tampon sesinin iyice duyulmasHna yardHmcH
olmuKtu. Birkaç kilometre yol kat etmiKlerdi. Kamyonun önünden gelen kHvHlcHmlarH seyreden
Langdon tehlikeli olup olmadHFHnH düKünüyordu. Yine de baKka bir arabaya bindikleri takdirde
dikkat çekeceklerdi. Langdon kararHnH vermiKti.
" u tamponu geri takmaya çalHKacaFHm."
Bankete çekerek, kamyonu durdurdu.
Sesler sonunda kesilmiKti.
Langdon kamyonun önüne doFru yürürken kendini hiç alHKmadHFH bir Kekilde gergin
hissediyordu. Bu gece bir baKka silahHn namlusuna bakmak onu kendine getirmiKti.
CiFerlerine derin derin gece havasH çekti ve aklHnH baKHna toplamaya çalHKtH. Aranan biri
olmanHn verdiFi vahametin yanH sHra, Kimdi bir de taKHdHFH sorumluluFun aFHrlHFHnH hissetmeye
baKlamHKtH. O ve Sophie, tüm zamanlarHn en büyük gizemine giden Kifreli talimatlarH taKHyor
olabilirlerdi.
Bu yük yeterli deFilmiK gibi, Langdon Kimdi de kilit taKHnH tarikata iade etme KansHnHn yok
olduFunu görüyordu. DiFer üç cinayet haberinin korkunç bir anlamH vardH. Tarikat çözüldü.
Tehlikedeler. KardeKliFin izlendiFi ya da aralarHnda bir muhbir olduFu anlaKHlHyordu.
Sauniére'in kilit taKHnH Sophie ile Langdon'a devretmesini açHklHyordu... kardeKliFin dHKHndan
kimseler, tahmin edilemeyeceklerini bildiFi kiKiler. Kilit ta) n karde)li e iade edemeyiz.
Langdon’Hn herhangi bir tarikat üyesini nasHl bulacaFHna dair bir fikri olsa bile, kilit taKHnH
almak için adHm atacak kiKinin düKman çHkma olasHlHFH da vardH. En azHndan Ku an için,
isteseler de istemeseler de kilit taKH Sophie ile Langdon'daydH.
Kamyonun ön tarafH Langdon'Hn tahmin ettiFinden daha berbat görünüyordu. Sol far artHk
yoktu, saF far ise yuvasHndan dHKarH fHrlamHK bir göze benziyordu. Langdon, onu düzeltti ama

tekrar fHrladH. Tek iyi haber, ön tamponun neredeyse düKmek üzere olduFuydu. Langdon sHkH
bir tekme savuranca, tamamen kHrHp yerinden çHkarabileceFini anladH.
ÇarpHlmHK metale peK peKe tekmeler savururken, Sophie ile daha önce yaptHFH konuKmayH
hatHrladH. Sophie, ona, büyükbabam telefonuma bir mesaj b rakm ), demiKti. Bana ailem
hakk ndaki gerçe i aç klayaca m söylemi). O an için hiçbir Key ifade etmemiKti ama Kimdi
Sion TarikatH'nHn iKin içinde olduFunu bildiFinden, Langdon yeni bir olasHlHFHn söz konusu
olduFunu hissediyordu.
Tampon birden gürültülü bir ses çHkartarak koptu. Langdon nefes almak için durdu. En
azHndan kamyon artHk Dört Temmuz maytaplarH gibi görünmeyecekti. Tamponu kaldHrarak,
aFaçlarHn arasHna sürüklerken» buradan nereye gideceklerini düKünüyordu. Kripteksi nasHl
açacaklarHna ya da Sauniére'in bunu onlara neden verdiFine dair hiç fikirleri yoktu. Ne yazHk
ki, bu gece hayatta kalmalarH bu çok önemli sorularHn cevaplarHna baFlH gibiydi.
Yard ma ihtiyac m z var. Langdon kararHnH vermiKti. Profesyonel yard ma.
Kutsal Kâse ve Sion TarikatH dünyasHnda, bu tek bir adam anlamHna geliyordu. Ama
elbette asHl sorun bu fikri Sophie'ye kabul ettirmekti.
ZHrhlH aracHn içinde Langdon'Hn dönmesini bekleyen Sophie, kucaFHndaki gül aFacH
kutunun aFHrlHFHnH hissederek yakmHyordu. Büyükbabam bunu bana niye yerdi? Onunla ne
yapacaFHna dair en ufak bir fikri yoktu.
Dü)ün Sophie! Akl n kullan. Grand-pére sana bir )ey anlatmaya çal yor.
Kutuyu açarak, kripteksin üstündeki harflere baktH. Hak etti ini ispatlamak. Bunda
büyükbabasHnHn parmaFHnHn olduFunu hissedebiliyordu. Kilit ta) , sadece uygun ki)inin
izleyebilece i bir haritad r. Halis muhlis büyükbabasHnHn iKi gibiydi.
Kripteksi kutudan çHkaran Sophie, parmaklarHnH harflerin üzerinde ezdirdi. BeK harf.
YuvarlaklarH teker teker çevirdi. Mekanizma yavaKça hareket etti. Diskleri, seçtiFi harfler
kripteks silindirinin her iki ucunda bulunan iki pirinç hiza çubuFu arasHnda sHralanacak Kekilde
döndürdü. imdi yuvarlaklar, Sophie'nin fazlasHyla bariz olduFunu bildiFi beK harfli bir
kelime oluKturmuKlardH.
K-A-D-E-H
Silindiri nazikçe iki ucundan tuttu ve hafif bir baskH uygulayarak çekti. Kripteks
açHlmHyordu. çindeki sirkeden sesler geldiFini duyunca durdu Sonra tekrar denedi.
V-I-N-C-I
Yine hiç hareket yoktu.
K-E-M-E-R
Hiçbir Key olmamHKtH. Kripteks sapasaFlam kilitli duruyordu.
KaKlarHnH çatarak gül aFacH kutuya yerleKtirdi ve kapaFHnH kapattH. DHKarHda duran
Langdon'a bakarak, bu gece onunla birlikte olduFu için minnet duydu. P.S. Robert Langdon'
bul. BüyükbabasHnHn onu da iKin içine karHKtHrma mantHFH Kimdi açHkça anlaKHlHyordu. Sophie,
büyükbabasHnHn niyetini anlayacak kadar bilgiye sahip deFildi, bu yüzden Robert Langdon'H
ona rehber atamHKtH. EFitimini üstlenecek bir özel öFretmen. Fakat ne yazHk ki Langdon, bu
gece öFretmenlikten çok daha fazlasHnH yapmak zorunda kalmHKtH. Bezu Fache'nin hedefi
haline gelmiKti... ve Kutsal Kâse' yi ele geçirmek isteyen bilinmeyen bir gücün.
Kâse sonunda ne ç kacakt ?
Sophie bunun cevabHnH bulmanHn hayatHnH tehlikeye atmaya deFip deFmeyeceFini
düKündü.
ZHrhlH kamyon tekrar hHzlandHFHnda Langdon artHk onu çok daha rahat kullanabildiFi için
halinden memnundu. "Versailles'e nasHl gidildiFini biliyor musun?"
Sophie yan gözle ona baktH. "DolaKmak için mi?"

"HayHr, bir planHm var. TanHdHFHm bir din tarihçisi Versailles yakHnlarHnda yaKHyor. Yerini
tam olarak hatHrlamHyorum ama bulabiliriz. smi Leigh Teabing. Eski bir ngiliz Kraliyet
Tarihçisi."
"Paris'te mi yaKHyor?"
'Teabing'in en büyük tutkusu Kâse'dir. On beK yHl önce tarikat kilit taKHyla ilgili fHsHltHlar
ayyuka çHktHFHnda, onu kiliselerde arayHp bulma ümidiyle Fransa'ya taKHndH. Kilit taKH ve Kâse
hakkHnda bazH kitaplar yazdH. Onu naKH açacaFHmHza ve sonra onunla ne yapacaFHmHza
yardHmcH olabilir."
Sophie kaygHlH gözlerle bakHyordu. "Ona güvenebilir misin?"
"Ne için güvenebilir miyim? Bilgiyi çalmayacaFHna mH?"
"Ve bizi ele vermeyeceFine?"
"Ona polis tarafHndan arandHFHmHzH söylemek niyetinde deFilim. Her Keyi yoluna sokana
kadar bizi evine kabul edeceFini sanHyorum."
"Robert, Fransa'daki tüm televizyon kanallarHnHn resimlerimizi yayHnlamak için hazHrlHk
yaptHFHnHn bilmem farkHnda mHsHn? Bezu Fache medyayH daima kendi lehine kullanHr.
TanHnmadan etrafta dolaKmamHzH imkânsHzlaKtHracaFHna eminim."
Fevkalade, diye düKündü Langdon. Frans z televizyonunda ilk sahne al ) m "Paris'in En
Çok Arananlar " dizisinde olacak. En azHndan Jonas Faukman bu iKe sevinecekti; Langdon
haberlere her konu oluKunda kitap satHKlarH artHyordu.
Sophie, "Bu adam yeterince iyi bir arkadaK mH?" diye sordu.
Langdon, Teabing'in özellikle de bu saatte televizyon seyreden biri olduFunu sanmHyordu
ama yine de dikkate alHnacak bir soruydu. Sezgileri Langdon'a Teabing'in kesinlikle
güvenilecek biri olduFunu söylüyordu. SHFHnHlacak ideal bir liman. artlan göz önüne alHnca
Teabing onlara mümkün olduFunca yardHm etmeye çalHKacaktH. Sadece Langdon'a iyilik borcu
olduFu için deFil, aynH zamanda bir Kâse araKtHrmacHsH olduFu için. Üstelik bir de Sophie,
büyükbabasHnHn Sion TarikatH'nHn Büyük Üstat'H olduFunu söylüyordu. Bunu duyduFunda,
sorunu çözmelerine yardHmcH olmak için Teabing'in aFzHnHn suyu akacaktH.
Langdon, "Teabing güçlü bir müttefik olabilir," dedi. Tabii ona ne kadar n söylemek
istedi ine ba l .
"Fache para ödülü koyabilir."
Langdon güldü. " nan bana bu adamHn ihtiyacH olan son Key para." Leigh Teabing'in
serveti, küçük ülkelerin zenginliFi ile boy ölçüKebilirdi, ngiltere’nin ilk Lancester Dükü'nün
torunu olan Teabing, sahip olduFu ParayH eski moda bir yolla elde etmiKti... miras yoluyla.
Paris yakHnlarHndaki on yedinci yüzyHl sarayHnda kendisine ait iki özel göl vardH.
Langdon onunla ilk kez, yHllar önce ngiliz Radyo Televizyon YayHn irketi vasHtasHyla
tanHKmHKtH. Teabing BBCye, televizyon seyircilerine Kutsal Kâse'nin tartHKmalar yaratacak
tarihini açHklayacaFH bir tarih belgeseli fikriyle gelmiKti. BBC prodüktörleri Teabing'in
önerisine sHcak bakmHKlar, araKtHrmalarHna ve dayanaklarHna bayHlmHKlardH ama o kadar KaKHrtHcH
ve hazmedilmesi o kadar zor bir konuydu ki, kaliteli yayHncHlHk ünlerine leke gelmesinden
çekinmiKlerdi. BBC itibar korkularHnH Teabing'in, hepsi de kendi yaptHklarH araKtHrmalarla
Kutsal Kâse'nin KaKHrtHcH yapHsHnH doFrulayan dünyanHn saygHn tarihçilerinden üç uzman
çaFrHlmasH teklifiyle çözmüKtü.
Langdon seçilenler arasHndaydH.
BBC, Langdon'H film çekimi için Teabing'in Paris'teki malikânesine göndermiKti.
Teabing'in zengin görünüKlü kabul salonunda kameralar karKHsHna geçerek kendi hikâyesini
paylaKmHK, farklH bir Kutsal Kâse hikâyesini ilk duyduFunda KüphelendiFini itiraf ederek,
doFru olduFuna emin oluncaya dek yHllarca araKtHrma yaptHFHnH anlatmHKtH. Langdon en
sonunda kendi araKtHrmalarHndan bazHlarHnH açHklamHKtH... tartHKmalH iddialarH kuvvetle
destekleyen bir dizi sembolik baFlar.

Program Britanya'da gösterime girdiFinde, zengin kadrosuna ve kaynak gösterilen
delillere raFmen, iddialar popüler HHristiyan inancHna öylesine zHttH ki, anHnda KimKekleri
üzerine çekmiKti. BirleKik Devletler'de hiç yayHnlanmadHFH halde, yankHlarH Atlantik'i aKmHKtH.
Langdon kHsa süre sonra eski bir arkadaKHndan bir posta kartH almHKtH... Philadelphia Katolik
Piskoposu. Kartta sadece Kunlar yazHyordu: Sen de mi, Robert?
Sophie, "Robert," diye sordu. "Bu adama güvenebileceFimizden emin misin?"
"Kesinlikle. MeslektaKHmHn paraya ihtiyacH yok, ayrHca FransHz yetkililerinden
hoKlanmadHFHnH biliyorum. FransHz Hükümeti tarihi bir arazi satHn aldHFH için ondan fahiK vergi
alHyor. Fache ile iKbirliFi yapmak için acele etmeyecektir."
Sophie karanlHk yola baktH. "Ona gidersek, ne kadarHnH anlatmak istiyorsun?"
Langdon kayHtsHz görünüyordu. " nan bana, Leigh Teabing Kutsal Kâse ve Sion TarikatH
hakkHnda bu dünyada yaKayan herkesten daha fazlasHnH biliyordur."
Sophie, ona baktH. "Büyükbabamdan da mH fazla?"
"KardeKliFin d ) ndaki herkesten demek istedim."
"Teabing'in kardeKlik üyesi olmadHFHnH nereden biliyorsun?"
'Teabing tüm hayatHnH Kutsal Kâse hakkHndaki gerçeFi açHklamaya çalHKmakla geçirdi.
Tarikat ise onun özyapHsHnH saklH tutmaya yeminli."
"Bana çHkar çatHKmasH gibi geldi."
Langdon, onun kaygHlarHnH anlHyordu. Sauniére kripteksi doFrudan Sophie'ye vermiKti ve
içinde ne olduFunu veya onunla ne yapacaFHnH bilmediFi halde, iKin içine tamamen yabancH
birini sokmaya tereddüt ediyordu. çinde barHndHrdHFH bilgi gözönüne alHndHFHnda bu doFru bir
içgüdü sayHlHrdH. "Teabing'e hemen kilit taKHndan bahsetmemiz gerekmez. Hatta belki de hiç
bahsetmemiz gerekmez, Evinde saklanHp düKünebiliriz ve belki onunla Kâse hakkHnda
konuKtuFumuzda büyükbabanHn bunu sana neden verdiFi hakkHnda bir fikir edinebilirsin."
"Bize," diye düzeltti Sophie.
Langdon mütevazH bir gurur duydu ve tekrar Sauniére'in neden kendisini bu iKe
karHKtHrdHFHnH merak etti.
Sophie, "Bay Teabing'in aKaFH yukarH nerede oturduFunu biliyor musun?" diye sordu.
"Château Villette adHnda bir yer."
Sophie, ona dönerek, inanmayan gözlerle baktH. "Chateau Villette mH dedin?"
"Evet o."
" yi arkadaKmHK."
"OrayH biliyor musun?"
"Evet. atolarHn olduFu bölgede. Buradan yirmi dakika uzakta."
Langdon kaKlarHnH çattH. "O kadar uzak mH?"
"Evet, bu arada sen de bana Kutsal Kâse'nin gerçekten ne olduFunu anlatabilirsin."
Langdon duraksadH. "Sana bunu Teabing'de anlatHrHm. O ve ben efsanenin farklH
alanlarHnda uzmanHz, bu yüzden ikimiz birlikteyken tam hikâyeyi öFrenebilirsin." Langdon
gülümsedi. "AyrHca Kâse Teabing'in hayatH sayHlHr, Kutsal Kâse hikâyesini ondan dinlemek,
zafiyet Teorisi'ni Einstein'dan dinlemek gibi olacaktHr."
"Dua edelim de Leigh gece yarHsH misafirlerinden rahatsHz olmasHn."
"Unutmadan söyleyeyim, Sir Leigh." Langdon bu hataya yalnHzca bir kez düKmüKtü.
"Teabing ilginç biridir. YHllar önce York SarayH'nHn zengin tarihini yazdHktan sonra kraliçe
tarafHndan Kövalye payesi verilmiKti."
Sophie dikkatle ona baktH. " aka yapHyorsun, deFil mi? imdi bir Kövalyeyi mi ziyaret
edeceFiz?"
Langdon beceriksizce sHrHttH. "Kâse'nin peKindeyiz Sophie. Bize bir Kövalyeden daha fazla
kim yardHmcH olabilir?"
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Versailles yakHnlarHndaki 185 dönümlük Château Villette, Paris'in yirmi beK dakika
kuzeybatHsHndaydH. 1668 yHlHnda Francis Mansart tarafHndan Aufflay Kontu için tasarlanan
malikâne, Paris'in en önemli tarihi KatolarHndan biriydi. Château Villette, tasarHmHnH Le
Notre’un yaptHFH iki dörtgen göl ve bahçeleriyle, bir malikâneden çok mütevazH bir kaleyi
andHrHyordu. nsanlar buraya sempatiyle la Petite Versailles diyorlardH.
Langdon zHrhlH kamyonu, garaj yolunda titreterek durdurdu. Görkemli güvenlik kapHsHnHn
ardHndaki çayHrlarda Sir Leigh Teabing'in malikânesi yükseliyordu. KapHdaki tabela
ngilizceydi: ÖZEL MÜLKTÜR. G R LMEZ.
Teabing evinin kendisine ait bir ngiliz adasH olduFunu göstermek istercesine, tabelalarH
ngilizce yazmakla yetinmemiK, kapHnHn dahili haberleKme sistemini kamyonun sa taraf na
gelecek Kekilde yerleKtirmiKti... ngiltere hariç dünyanHn her yerinde yolcu koltuFunun
bulunduFu tarafa.
Sophie yanlHK yerde duran sisteme tuhaf bir bakHK fHrlattH. "Ya Koförün yanHnda kimse
yoksa?"
"Sorma." Langdon bu konuyu Teabing'le daha önceden tartHKmHKtH. "Her Keyin vatanHndaki
gibi olmasHnH tercih ediyor."
Sophie camHnH aKaFH indirdi. "Robert, sen konuKsan daha iyi olur."
Langdon düFmeye basmak için Sophie'nin bulunduFu tarafa doFru eFildi. Bunu yaptHFH
sHrada Sophie'nin iç gHcHklayHcH parfüm kokusu buru deliklerinden sHzHnca, ne kadar yakHn
olduklarHnHn farkHna vardH. Garip bir Kekilde eFilmiK beklerken, küçük hoparlörden çalan
telefon sesi duyulmaya baKlamHKtH.
Sonunda cHzHrtHlarHn ardHndan, sinirli bir adam aksanlH FransHzcasHyla cevap verdi.
"Chateau Villette. Kim arHyor?"
Sophie'nin üstüne abanmHK olan Langdon, "Ben Robert Langdon," diye seslendi. "Sir
Leigh Teabing'in bir dostuyum. YardHmHna ihtiyacHm var.”
"Efendim uyuyor. Ben de öyle yapHyordum. Onunla ne iKiniz vardH?"
"Özel bir konu. Kendisini çok ilgilendirecek bir konu."
"O halde eminim yarHn sabah sizi memnuniyetle kabul edecektir."
Langdon aFHrlHFHnH biraz daha vererek uzandH. "Çok önemli."
" u anda Sir Leigh uyuyor. EFer arkadaKHysanHz, saFlHFHnHn iyi olmadHFHndan haberiniz
vardHr."
Sir Leigh Teabing küçükken, çocuk felci geçirmiKti ve Kimdi koltuk deFnekleriyle
yürüyordu, fakat son ziyaretinde Langdon, onu o kadar canlH ve neKeli bir adam olarak
görmüKtü ki, bunun bir hastalHk olduFunu unutmuKtu. "Lütfen kendisine Kâse ile ilgili yeni bir
bilgi edindiFimi söyleyin. Sabaha kadar bekleyemeyecek bir bilgi." .
Uzun bir sessizlik oldu.
Kamyon gürültüler çHkartarak yerinde sayarken, Langdon ile Sophie beklediler.
Tam bir dakika geçmiKti.
Sonunda birisi konuKtu. "Sevgili dostum, zannedersem hâlâ Harvard Standart saatine göre
yaKHyorsun." Kendinden emin ve yumuKak bir ses konuKuyordu.
AFHr ngiliz aksanHnH tanHyan Langdon gülümsedi. "Leigh bu münasebetsiz saatte
uyandHrdHFHm için özürlerimi kabul et."
"UKaFHm bana, Paris'te bulunmakla kalmayHp, bir de Kâse'den bahsettiFini söyledi."
Bunun seni yataFHndan kaldHracaFHnH düKündüm."
"Öyle yaptH."
“Eski bir dostun için kapHyH açma ihtimalin var mH?"

“GerçeFi arayanlar arkadaKtan ötedir. Onlar kardeKtir." Teabing'in dramatik konuKmalarH
yeFlemesine alHKkHn olan Langdon gözlerini Sophie'ye çevirdi.
Teabing, "AslHna bakarsan kapHyH açacaFHm," dedi. "Ama ilk önce kalbinin doFruluFundan
emin olmalHyHm. Bir Keref sHnavH. Üç soruyu cevaplandHracaksHn."
niltiler çHkaran Langdon, Sophie'ye fHsHldadH. "Buna tahammül çeksin. Sana ilginç bir tip
olduFunu söylemiKtim."
Herkül gibi bir ses tonuyla, " lk sorun," dedi Teabing. "Sana çay yoksa kahve mi ikram
edeyim?"
Langdon, Teabing'in AmerikalHlarHn kahve alHKkanlHFH hakkHndaki duygularHnH biliyordu.
"Çay," diye cevap verdi. "Earl Grey."
"Mükemmel. kinci soru. Süt mü Keker mi?"
Langdon tereddüt etti.
Sophie kulaFHna, "Süt," diye fHsHldadH. "SanHrHm ngilizler sütlü içiyor,"
Langdon, "Süt," dedi.
Sessizlik.
" eker?"
Teabing cevap vermedi.
Bekle! Son yaptHFH ziyarette kendisine ikram edilen içeceFi hatHrlayan Langdon, bu
sorunun bir aldatmaca olduFunu fark etmiKti. "Limon!" dedi. "Limonlu Earl Grey."
"DoFru." Teabing gerçekten keyiflenmiKe benziyordu. "Ve son olarak, en ciddi soruyu
sormalHyHm." Teabing durup, resmi bir sesle konuKmaya baKladH. "Harvard’lH kürekçi
Henley'de en son hangi senede Oxford'lu birini geçti?"
Langdon’Hn hiç fikri yoktu ama sorunun tek bîr sebepten sorulmuK olduFunu
düKünebiliyordu. "Elbette böyle bir rezalet hiç yaKanmadH."
KapH açHlmHKtH. "Kalbin doFru dostum. Girebilirsin."
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"Monsieur Vernet!” Zürih Emanet BankasH'nHn gece müdürü, telefonda baKkanHn sesini
duyunca rahatlamHKtH. "Nereye gittiniz efendim? Polis burada, herkes sizi bekliyor."
Banka baKkanH kaygHlH bir sesle, "Ufak bir sorunum vardH," dedi. "Acil yardHmHnHza
ihtiyacHm var."
Müdür, ufak bir sorundan daha fazlas var, diye düKündü. Polis bankayH tamamen
kuKatmHKtH, ayrHca DCPJ Kefinin bizzat bankanHn istediFi arama emriyle geleceFini
söylüyorlardH. "Size nasHl yardHm edebilirim efendim?"
"Üç numaralH zHrhlH kamyon. Onu bulmalHyHm."
Müdür KaKkHnlHkla daFHtHm çizelgesini inceledi. "Burada. AKaFHdaki yükleme havuzunda."
"DoFrusunu istersen hayHr, orada deFil. Kamyon, polisin peKine düKtüFü iki kiKi tarafHndan
çalHndH."
"Ne? DHKarH nasHl çHktHlar?"
“Telefonda ayrHntHlara girmeyeceFim. YalnHz Ku anda banka için son derece talihsiz
olabilecek bir durumla karKH karKHyayHz."
"Ne yapmamH istiyorsunuz efendim?"
"Kamyonun acil durum vericisini devreye sokmanH istiyorum."
Gece müdürünün gözleri, odanHn karKH tarafHndaki LoJack kontrol tuKuna gitti. BankanHn
tüm kamyonlarH, pek çok zHrhlH araba gibi, bandan harekete geçirilebilen. uzaktan kumandalH
bir telsiz sistemiyle donatHlmHKtH. Müdür, bir kaçHrHlma olayHnHn ardHndan bunu sadece bir kez
kullanmak zorunda kalmHKtH ve sistem kusursuz bir Kekilde iKlemiKti... kamyonun yerini tespit
edip, koordinatlarH otomatik olarak yetkililere iletmiKti. Ama müdür bu gece, baKkanHn biraz
daha tedbirli davranmak istediFi izlenimine kapHlmHKtH. "Efendim, LoJack sistemini devreye
soktuFum anda, vericinin yetkililere bir sorunumuz olduFunu haber vereceFinin
farkHndasHnHzdHr."
Vernet birkaç saniye sessiz kaldH. "Evet, biliyorum. Yine de yap. Üç numaralH kamyon.
Bekliyorum. Tespit ettiFin anda kamyonun tam yeri bilmek istiyorum."
"Hemen efendim."
Otuz saniye sonra, kHrk kilometre ötedeki zHrhlH kamyonun yük kasasHnHn altHna gizli küçük
vericinin HKHFH yanarak çalHKmaya baKladH.
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Langdon ile Sophie zHrhlH kamyonu, kenarHnda kavak aFaçlarHnHn dizildiFi kavisli yoldan
eve doFru sürerlerken, Sophie kaslarHnHn gevKediFini hissetmeye baKlamHKtH bile. Yoldan
çHkmHK olmak rahatlatHcHydH, ayrHca iyi huylu yabancHnHn sahip olduFu bu özel malikâneden
daha güvenli bir yer aklHna gelmiyordu.
GeniK araba yoluna saptHklarHnda, Chateau Villette saF taraflarHnda belirmiKti. Üç katlH ve
en azHndan altmHK metre yüksekliFindeki yapHnHn gri taK cephesi, dHKarHdaki spot HKHklarHyla
aydHnlatHlHyordu. Mükemmel bakHmlH bahçeleriyle, cam gibi parHldayan durgun gölet kaba
cepheyle yan yana duruyordu.
çerideki HKHklar yanmaya baKlamHKtH.
Langdon ön kapHya kadar sürmek yerine, aracH yeKillikler arasHndaki parka çekti. "Yoldan
fark edilmeye gerek yok," dedi. "Ya da Leigh'i neden zHrhlH bir araçla geldiFimiz konusunda
meraklandHrmaya."
Sophie baKHnH salladH. "Kripteksi ne yapacaFHz? Burada bHrakamayacaFHmHz ortada ama
Leigh görürse, ne olduFunu bilmek isteyecektir."
Arabadan inerken ceketini çHkaran Langdon, "EndiKelenme," dedi. Tüvit ceketini kutunun
etrafHnda sararak, bebeFi kucaklar gibi kolunun altHna aldH.
Sophie kuKkulu görünüyordu. "AnlaKHlHr."
Teabing kapHyH asla kendisi açmaz; salona konuFundan sonra girmeyi tercih eder. O bize
katHlmadan önce bunu saklayacak bir yer bulurum.” Langdon duraksadH. "AslHnda, onunla
tanHKmadan önce seni uyarayHm. Sir Leigh'in, diFer insanlarHn biraz... garip bulduFu bir espri
anlayHKH vardHr."
Sophie bu gece artHk onu baKka bir Keyin KaKHrtabileceFini sanmHyordu.
Ana giriKe giden patika çakHl taKlarHyla döKenmiKti. KHvrHlarak, greyfurt büyüklüFünde
pirinç bir kapH tokmaFH olan, meKe ve kiraz aFacHndan yapHlmHK kapHya doFru gidiyordu.
Sophie tokmaFa uzandHFH sHrada içeriden açHldH.
Üstüne henüz geçirdiFi belli olan beyaz kravatHyla smokinindeki son düzeltmeleri yapan,
resmi ve zarif bir uKak karKHlarHnda duruyordu. Elli yaKlarHnda görünüyordu ve zarif bir çehresi
vardH. Yüzündeki sert ifade orada bulunmalarHna hiç memnun olmadHFHnH Küpheye yer
bHrakmayacak kadar iyi anlatHyordu.
AFHr FransHz aksanHyla, "Sir Leigh birazdan aKaFHda olacak," dedi, "Giyiniyor.
Ziyaretçilerinin karKHsHna gecelikle çHkmaktan hoKlanmaz. Ceketinizi alabilir miyim?"
Langdon'Hn kollarHndaki sarmalanmHK tüvit cekete doFru uzandH.
TeKekkürler, ben rahatHm."
"Elbette öylesiniz. Buradan lütfen."
UKak onlarH lüks mermer antreden geçirerek, püsküllü Victoryan abajurlarHn hafifçe
aydHnlattHFH, ince bir zevkle döKenmiK kabul salonuna götürdü. çeride pipo tütünü, çay
yapraklan, sHcak spanyol KarabH ve taK yapHnHn kendine has kokusunun bileKiminden oluKan
bir çeKit saray kokusu hâkimdi. Arka duvardaki pHrHltHlH iki zHrhlH elbisenin ortasHnda, öküz
çevirmeye yetecek büyüklükte bir Kömine duruyordu. ömineye doFru yürüyen uKak
çömelerek, önceden yerleKtirilmiK meKe kütükleriyle çHralarHn üstüne bir kibrit attH. AteK
hemen yanmaya baKlamHKtH.
Adam ayaFa kalkarak ceketim düzeltti. "Efendim kendinizi evinizde hissetmenizi istedi."
Bunu söyledikten sonra Sophie ile Langdon'H yalnHz bHrakarak, odadan ayrHldH.
Sophie Köminenin yanHndaki hangi antikaya oturacaFHna karar vermeye çalHKHyordu...
kadife Rönesans divan mH, rustik kartal pençesi ayak salHncaklH sandalye mi, yoksa Bizans
mabedinden alHnmHK gibi görünen taK sHralara mH?

Kripteksi ceketinden çHkaran Langdon kadife divanHn yanma giderek, tahta kutuyu
görünmeyecek Kekilde altHna itti. ArdHndan ceketini silkeleyerek yeniden giydi, klapalarHnH
düzeltti ve sakladHFH hazinenin üstüne otururken Sophie'ye gülümsedi.
Divana, diye düKünen Sophie, Langdon'Hn yanHna geçti.
Sophie büyüyen alevlere bakHp, sHcaFHn keyfini çHkarHrken, büyükbabasHnHn bu odaya
bayHlacaFHnH düKündü. Koyu lambri kaplH duvarlarda eski ustalarHn tablolarH asHlHydH. Sophie
bunlardan birinin, büyükbabasHnHn en sevdiFi ikinci ressam olan Poussin'e ait olduFunu fark
etmiKti. öminenin üstündeki örtünün üzerinde, sis'in kaymaktaKHndan yapHlmHK bir büstü
odayH seyrediyordu.
MHsHr tanrHçasHnHn altHndaki Köminenin içinde, ayaklHk olarak kullanHlan iki taK gargoyle*
tehditkâr boFazlarHnH göstermek için aFHzlarHnH açmHKlardH. Sophie küçüklüFünde
gargoyle'lerden hep korkmuKtu; ta ki yaFmurlu bir günde büyükbabasH onu Notre Dame
Katedrali'nin tepesine çHkartana kadar. AFHzlarHndan yaFmur suyu püskürten gargoyle
oluklarHnH göstererek, "Prenses, bak ne kadar aptal yaratHklar," demiKti. "BoFazlarHndan gelen
komik sesi duyuyor musun?" BoFazlarHndan gelen gurultulu sesi duyan Sophie gülümseyerek
baKHnH sallamHKtH. BüyükbabasH, ona, "Gargara yap yorlar," demiKti. "Gargarac ! Bu aptal
'gargoyle' ismini bu yüzden almHKlar." Sophie bir daha onlardan korkmamHKtH.
AcH cinayet gerçeFi aklHna yeniden geldiFinde, bu tatlH hatHra Sophie'yi hüzünlendirdi.
Grand-pére gitti. DivanHn altHndaki kripteksi gözünde canlandHrHrken, Teabing'in onun nasHl
açHlacaFHnH bilip bilmediFini merak etti. Hatta acaba ona sormal m y z? BüyükbabasH son
sözleriyle ona Robert Langdon'H bulmasHnH tembihlemiKti. BaKka birini karHKtHrmaktan Ç
bahsetmemiKti. Robert'Hn takdirine güvenmeye karar veren Sophie, saklanacak bir yere
ihtiyac m z vard , diye düKündü.
ArkalarHndan gelen bir ses, "Sir Robert," diye seslendi. "BakHyorum bir bayanla seyahat
ediyorsun."
Langdon ayaFa kalktH. Sophie de peKinden dikildi. Ses, ikinci katHn karanlHklarHna
kHvrHlarak çHkan bir merdivenin tepesinden gelmiKti. BasamaFHn en üstündeki kiKi karanlHklar
arasHnda hareket ederken sadece silueti seçiliyordu.
Langdon, " yi geceler," diye seslendi. "Sir Leigh, size Sophie Neveu'yu takdim edeyim."
" eref duyarHm." Teabing HKHFa çHkmHKtH.
"Bizi kabul ettiFiniz için teKekkür ederim," diyen Sophie, artHk adamHn metal bacak
süspansiyonlarH ve koltuk deFneFi kullandHFHnH görebiliyordu. Her seferinde bir basamak
iniyordu. "Hayli geç olduFunun farkHndayHm."
"O kadar geç ki hayatHm, artHk erken sayHlHr." Güldü. "Amerikal m s n z?"
Sophie baKHnH iki yana salladH. "Parisienne."
" ngilizceniz fevkalade."
'TeKekkür ederim. Royal Holloway'de okudum."
"Bu her Keyi açHklHyor." Teabing topallayarak aKaFH iniyordu, "Belki Robert size Oxford
yollarHnH aKHndHrdHFHmH söylemiKtir." Langdon'a Keytani bir gülümsemeyle baktH. "Ama garanti
olsun diye Harvard'a da baKvurmuKtum."
BasamaklarHn sonuna inen ev sahibi, Sir Elton John'dan daha fazla Kövalye gibi
görünmüyordu. iKman ve kHrmHzH yüzlü Sir Leigh Teabing'in kHzHl gür saçlarH ve konuKurken
parHldayan neKeli ela gözleri vardH. Pilili bir pantolonla, yeleFinin altHna bol bir ipek gömlek
giymiKti. BacaFHndaki alüminyum desteklere raFmen, bilinçli bir çaba göstererek deFil de
sanki gerçekten soylu olduFu için taKHdHFH bir asalet vardH.
Teabing, Langdon'Hn yanHna giderek elini uzattH. "Robert, kilo vermiKsin."
Langdon sHrHttH. "Sen de almHKsHn."

*

Gotik mimaride su oluklarHnH süsleyen aFzH açHk insan ya da hayvan Keklindeki süslemeler

Tombul göbeFine hafifçe vuran Teabing, bir kahkaha patlattH. "Touché. Son günlerdeki tek
bedeni zevkim mutfak." Daha sonra Sophie'ye dönerek, elini yavaKça kaldHrdH, baKHnH hafifçe
eFerek nefesini usulca parmaklarHna verdi ve gözlerinin içine baktH. "Leydim."
Zamanda geçiK mi yaptHFHnH yoksa tHmarhaneye mi geldiFini kestiremeyen Sophie,
Langdon'a baktH.
KapHyH açan uKak, elinde çay tepsisiyle içeri girerek, Köminenin önündeki masaya
yerleKtirdi.
Teabing, "Bu Rémy Legaludec," dedi. "UKaFHm."
ZayHf uKak resmi bir baK hareketiyle yeniden odadan ayrHldH.
Teabing çaresiz bir hastalHktan bahsediyormuK gibi, "Rémy Lyon'lu," dedi. "Ama çok
güzel soslar yapHyor."
Langdon KaKHrmHKa benziyordu. "Ben ngiliz çalHKanlar getirteceFini sanmHKtHm."
"TanrH aKkHna, hayHr! FransHz vergi memurlarHndan sonra, isteyeceFim kiKi ngiliz bir aKçH."
Sophie'ye baktH. "Özür dilerim, Mademoiselle Neveu. FransHzlara duyduFum hoKnutsuzluk,
emin olun politikacHlar ve futbolcularla sHnHrlH. Hükümetiniz paramH çalHyor ve futbol
takHmHnHz bizi küçük düKürdü."
Sophie, ona yumuKak bir ifadeyle gülümsedi.
Bir süre Sophie'ye bakan Teabing, daha sonra Langdon'a döndü. "Bir Keyler olmuK. Her
ikiniz de sarsHlmHKa benziyorsunuz."
Langdon baKHnH salladH. "Çok ilginç bir gece geçirdik Leigh."
"Hiç Küphem yok. Kâse'den bahsederek, gecenin bir yarHsH haber vermeden kapHma
geliyorsunuz. Söylesene, bu gerçekten Kâse'yle mi ilgili, yoksa gece yarHsH beni ayaFa
kaldHrabilecek tek Key olduFunu bildiFin için mi bu yalanH kullandHn?"
KoltuFun altHndaki kripteksi gözünde canlandHran Sophie, her ikisi de, diye düKündü.
Langdon, "Leigh," dedi. "Seninle Sion TarikatH hakkHnda konuKmak istiyoruz."
Teabing'in gür kaKlarH yay gibi olmuKtu. "Koruyucular. Demek gerçekten Kâse
hakkHndaymHK. Bilgi getirdiFinizi söylememiK miydiniz? Yeni bir Keyler mi var Robert?"
"Olabilir. Pek emin deFiliz. Önce senden bilgi edinebilirsek, belki fikrimiz daha iyi
oluKur."
Teabing parmaFHnH salladH. "Seni kurnaz AmerikalH. KarKHlHklH bir oyun demek. Pekâlâ.
Hizmetinizdeyim. Size ne anlatabilirim?"
Langdon içini çekti. "Bayan Neveu'ya Kutsal Kâse'nin gerçek tabiatHnH anlatma
nezaketinde bulunursun diye düKünmüKtüm."
Teabing KaKHrmHKa benziyordu. "Bilmiyor mu?"
Langdon baKHnH salladH.
Teabing'in yüzündeki gülümseme gittikçe yayHlHyordu. "Robert, bana bir bakire mi
getirdin?"
Sophie'ye kaçamak bir bakHK atan Langdon yüzünü buruKturdu "Bakire, Kâse
hayranlarHnHn, gerçek Kâse hikâyesini hiç duymayanlar için kullandHklarH bir terimdir."
Teabing hevesle Sophie'ye döndü. "Ne kadar biliyorsun, hayatHm?”
Sophie çabucak Langdon'Hn kendisine açHklamHK olduklarHnHn kHsa bir özetini verdi... Sion
TarikatH, TapHnak övalyeleri, Sangreal Belgeleri pek çoklarHnHn bir kadeh deFil... çok daha
güçlü bir Key olduFunu iddia ettiFi Kutsal Kâse.
"Bu kadar m ?" Teabing, Langdon'a ayHplayan bir bakHK fHrlattH. "Robert, senin centilmen
olduFunu sanHyordum. Onu en zevkli kHsmHndan mahrum bHrakmHKsHn!"
"Biliyorum, düKündüm de belki sen ve ben..." Langdon yakHKHksHz mecazHn yeterince
uzadHFHnH fark etmiKti.
Teabing ise çoktan Sophie'yi pHrHltHlH bakHKlarHnHn etkisi altHna almHKtH. "Sen bir Kâse
bakiresisin hayatHm. Ve inan bana, ilk tecrübeni asla unutmayacaksHn."
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Divanda Langdon'Hn yanHna da oturan Sophie çayHnH içip küçük çörekleri yerken, kafeinle
yemeFin verdiFi keyfin tadHnH çHkarHyordu. Bacak destekleri taK Kömine duvarHna çarpan Sir
Leigh Teabing, ateKin önünde aKaFH yukarH yürüyordu.
Vaaz verir gibi bir sesle, "Kutsal Kâse," dedi. " nsanlarHn çoFu bana onun yerini sorar.
KorkarHm bu soruyu asla cevaplayamayacaFHm." Dönerek, bakHKlarHnH doFruca Sophie'ye
çevirdi. "Bununla birlikte... asHl yerinde olan soru: Kutsal Kâse'nin ne olduFudur."
Sophie Kimdi her iki erkek arkadaKHnda da akademik bir hava sezinliyordu.
Teabing, "Kâse'yi tam olarak anlayabilmek için," diye devam etti. " lk önce ncil'i
anlamalHyHz. Yeni Ahit'i ne kadar iyi biliyorsun?"
Sophie omuzlarHnH silkti. "Pek fazla deFil. Beni Leonardo da Vinci'ye tapan bir adam
büyüttü."
Teabing hem KaKHrmHK, hem de memnun olmuK gibiydi. "AydHnlanmHK bir ruh. Fevkalade.
O halde Leonardo da Vinci'nin Kutsal Kâse sHrrHnH saklayanlardan biri olduFunu
biliyorsundur. Ve sanatHnda birtakHm ipuçlarH verdiFini."
"Robert bana bu kadarHnH anlattH, evet."
"Peki Da Vinci'nin Yeni Ahit hakkHndaki görüKlerini?"
"Hiç fikrim yok."
OdanHn sonundaki kitaplHFH gösterirken, Teabing'in gözleri neKeyle "Robert, rica etsem
yapabilir misin acaba? En alt rafta. La Storia di Leonardo."
OdanHn karKH tarafHna giden Langdon büyük bir sanat kitabH bularak yanlarHna getirdi ve
aralarHndaki masaya bHraktH. Teabing kitabHn yüzü Sophie'ye gelecek Kekilde çevirdi ve aFHr
kapaFH açarak, arka kapaktan alHntHlarH gösterdi. Özellikle bir alHntHyH iKaret eden Teabing, "Da
Vinci'nin polemikler ve spekülasyonlar hakkHndaki defterinden," dedi. "SanHrHm bunun
konumuzla ilgili olduFunu düKüneceksin."
Sophie kelimeleri okumaya baKladH.
Pek çoklar , aptal kalabal aldatarak, yan lsamalardan ve
sahte mucizelerden gelir elde etmi)tir.
-LEONARDO DA V NC
BaKka bir alHntHyH iKaret eden Teabing, " Kte bir baKkasH," dedi.
Kara cehalet bizi yanl ) yola götürür.
Ey! Biçare ölümlüler, gözlerinizi aç n!
-LEONARDO DA V NC
Sophie ufak bir ürperti hissetti. "Da Vinci ncil'den mi bahsediyor?"
Teabing baKHnH salladH. "Leonardo'nun ncil hakkHndaki hisleri, doFrudan Kutsal Kâse ile
baFlantHlHydH. AslHnda Da Vinci gerçek Kâse'yi resmetmiKti, sana biraz sonra göstereceFim,
ama önce ncil'den bahsetmeliyiz." Teabing gülümsedi. "Ve ncil hakkHnda bilmen gereken
her Keyi Katedral Meclisi üyesi ünlü Martyn Percy'den dinleyebiliriz." Teabing boFazHnH
temizleyerek, " ncil cennetten faksla inmedi," dedi.
"Affedersiniz, anlayamadHm?"
" ncil, insan ürünüdür hayatHm. TanrH'nHn gönderdiFi bir Key deFildir ncil mucizevi bir
Kekilde göklerden inmedi. nsanoFlu onu çalkantHlH zamanlarHn tarihini tutmak için var etti,
sonra sayHsHz tercümelere çevrildi, eklemeler ve yenilemeler yapHldH. Gerçek tarih asla tam
olarak bu kitapta anlatHldHFH gibi deFildi."

"Peki."
" sa Mesih, insanlara son derece tesir edebilen tarihi bir kiKilik. Belki de dünyaya gelmiK
en gizemli ve telkin yeteneFi en güçlü liderdi. Vahiy alan bir Mesih olarak sa krallarH devirdi,
milyonlarH peKinden sürükledi ve yeni felsefeler buldu. Kral Süleyman ve Kral Davut'un
soyundan geldiFi için, Yahudi KrallHFH tahtHnda hak iddia edebiliyordu. BilindiFi yaKamH ülke
çapHndaki binlerce müridi tarafHndan kaleme alHndH." Teabing çayHndan bir yudum aldHktan
sonra, örtünün üstüne geri koydu. “Yeni ahit için seksenden fazla ncil yazHldH, ama bunlardan
birkaçH kabul edildi. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bunlardan bazHlarH."
Sophie, "Hangi ncillerin kabul edileceFini kim belirledi?"
Teabing, "Aha!" diyerek Kevkle parladH. "HHristiyanlHk tarihinin cilvesi. Bugün bildiFimiz
ncil, pagan Roma imparatoru büyük Constantine tarafHndan yazdHrHldH."
Sophie, "Ben Constantine'in HHristiyan olduFunu sanHyordum," dedi.
Teabing, "Hemen hemen," diye alay etti. "KarKH koyamayacaFH ölüm döKeFinde vaftiz
edilene kadar bir pagan olarak yaKadH. Constantine zamanHnda Roma'nHn resmi dini güneKe
tapHnmaktH -Sol Invictus mezhebi ya da Yenilmez GüneK- ve Constantine baKrahipti. Roma'da
yeni bir dinin yayHlmasH onun için talihsizlik olmuKtu. sa, Mesih'in çarmHha gerilmesinden üç
yüz yHl sonra sa müritleri katlanarak artHyordu. HHristiyanlarla paganlar savaKmaya
baKlamHKlardH ve anlaKmazlHk o boyutlara gelmiKti ki, Roma'yH ikiye bölmekle tehdit ediyordu.
Constantino bir Keyler yapHlmasH gerektiFine karar verdi. 325 yHlHnda Roma'yH tek bir din
altHnda birleKtirmeye karar verdi. HHristiyanlHk."
Sophie KaKHrmHKtH. "Pagan bir imparator resmi din olarak neden HHristiyanlHFH seçsin?"
Teabing kHkHrdadH. "Constantine çok iyi bir iKadamHydH. HHristiyanlHFHn yükseliKe geçtiFini
görebiliyordu, bu yüzden kazanacak ata oynadH. Tarihçiler hâlâ Constantine'in güneKe tapan
paganlarH HHristiyanlHFa nasHl döndürdüFüne hayret ederler. Pagan sembollerini, tarihlerini ve
ayinlerini büyüyen HHristiyan geleneFine yerleKtirerek, her iki tarafHn da kabul edebileceFi
karma bir din yaratmHKtH."
Langdon, "Büyücü deFiKikliFi," dedi. "HHristiyan sembollerinde pagan dinine ait izler
inkâr edilemez. MHsHrlHlarHn güneK çemberleri Katolik azizler'in haleleri oldu. sis'in mucizevi
bir Kekilde gebe kaldHFH oFlu Horus’u emzirdiFini resmeden harfler, Bakire Meryem'in Bebek
sa'yH emzirdiFi modern sahnelere dönüKtü. Ve Katolik ayinindeki tüm görsel unsurlar piskoposluk tacH, sunak, ilahi okumak ve komünyon, 'TanrH'yH yeme töreni- doFrudan eski
pagan dinlerinden alHndH."
Teabing iniltili bir ses çHkardH. "Bir simgebilimcinin HHristiyan ikonlarH üzerine
konuKmaya baKlamasHna izin vermeyeceksin. HHristiyanlHkta hiçbir Key orijinal deFildir.
HHristiyanlHk öncesi tanrH Mithra -TanrH'nHn OFlu ve Dünya IKHFH diye bilinir- 25 AralHk'ta
doFmuKtu, sonra bir taK mezara gömüldü ve üç gün sonra yeniden dirildi. Bu arada 25 AralHk a
zamanda Osiris'in, Adonis'in ve Dionisos'un doFum günüdür. KriKna doFduFunda beraberinde
altHn, tütsü ve laden reçinesiyle gelmiKti. HHristiyanlHFHn kutsal günü bile paganlardan
çalHntHdHr."
"Ne demek istiyorsunuz?"
Langdon, "AslHnda," dedi. "HHristiyanlHkta Yahudilerin abatH olan cumartesi günü
kutsaldHr ama Constantine, onu, paganlarHn güneK kutlamasH günüyle çakHKmasH için
deFiKtirmiKti." SHrHtarak duraksadH. "Günümüzdeki kilise cemaatinin çoFu, pagan güneK
tanrHsHnHn övüldüFü gün olduFunu bilmeden pazar –Sunday-* ayinlerine giderler."
Sophie'nin baKH dönüyordu. "Tüm bunlarHn Kâse'yle ilgisi var mH?"
Teabing, "Oldukça," dedi. "Henüz bitmedi. Dinlerin harmanlandHFH bu dönemde,
Constantine'in yeni HHristiyan geleneFini saFlamlaKtHrmasH gerekiyordu, bu yüzden Nikaia
Konseyi diye bilinen ünlü bir ekümenik toplantHsH düzenledi."
*

GüneK günü.

Sophie bunu sadece znik Amentüsü'nün* doFduFu yer olarak biliyordu.
Teabing, "Bu toplantHda," dedi. "HHristiyanlHk pek çok açHdan ele alHnHp, oylama yapHldH...
Paskalya tarihi, piskoposlarHn rolleri, kutsal tören yönetimi ve elbette -sa'n n Tanr sall ."
"Tam anlayamadHm. TanrHsallHFH mH?"
Teabing, "HayatHm," dedi. 'Tarihin o anHna kadar Mesih, müritleri tarafHndan ölümlü bir
peygamber olarak kabul ediliyordu... büyük ve güçlü bir adam ama sonuçta bir insand . Bir
ölümlü."
'TanrH'nHn OFlu deFil yani?"
Teabing, "DoFru," dedi. "Mesih'in TanrH'nHn OFlu olduFu Nikaia Konseyi'nde teklif
edilmiK ve oylanmHKtH."
“Durun biraz. sa'nHn TanrHsallHFHnHn oylama sonucu ortaya çHktHFHnH söylüyorsunuz?"
Teabing, "OybirliFiyle de denilebilir," diye ilave etti. "Yine de, sa'ya TanrHsallHk tanHmak
Roma mparatorluFu'yla yeni Vatikan üssünü birleKmekte önemli bir rol oynamHKtH.
Constantine, Mesih'i resmen TanrH'nHn OFlu kabul etmekle sa'ya insan dünyasHnHn ötesinde
var olan bir ilaha, gücüne karKH konulmaz bir varlHFa dönüKtürmüKtü. Böylece paganlarHn
HHristiyanlHFa daha fazla karKH gelmelerini engellemekle beraber, artHk sa inanlarHnHn
kendilerini sadece kutsal bir kanal vasHtasHyla baFHKlanmalarH saFlanmHK oldu... Katolik Roma
Kilisesi."
Sophie kendisine bakHnca, Langdon baKHnH hafifçe sallayarak duyduklarHnH onayladH.
Teabing, "Her Key güçle ilgiliydi," diye devam etti. " sa'nHn Mesih olmasH kilise ile
devletin iKlemesi için elzemdi. Pek çok alim, kilisenin sa'yH müritlerinden çald n , insanlHFa
getirdiFi mesajH kaçHrdHFHnH, anlaKHlmaz bir TanrHsallHk perdesine sardHFHnH ve kendi gücünü
yaymak için onu kullandHFHnH iddia eder. Bu konuda pek çok kitap yazdHm."
"SanHrHm dindar HHristiyanlar bu yüzden size her gün nefret mektuplarH yolluyordur."
Teabing, "Bunu neden yapsHnlar?" diye karKH geldi. "EFitimli HHristiyanlarHn büyük
çoFunluFu inandHklarH dinin tarihini biliyorlar. sa gerçekten büyük ve güçlü bir adamdH.
Constantine'in el altHndan yürüttüFü politik manevralar sa'nHn hayatHnHn ihtiKamHna gölge
düKürmez. Kimse sa’nHn sahtekâr olduFunu söylemiyor ya da dünyayH etkisi altHna alHp
insanlara daha iyi hayatlar sunduFunu inkâr etmiyor. Tek söylediFimiz, Constantine'in sa'nHn
nüfuzundan ve öneminden faydalandHFH. Ve böyle yaparak, HHristiyanlHFH bugün bildiFimiz
Kekline soktu."
Sophie bakHKlarHnH önünde duran sanat kitabHna çevirdi. AçHp, Da Vinci’nin Kutsal Kâse
resmini görmek için sabHrsHzlanHyordu. Teabing daha hHzlH konuKarak, "DüFüm burada," dedi.
"Constantine Mesih'in statüsünü, ölümünden yaklaKHk dört yüzyHl sonra yükselttiFi için,
'hazHrda onun hayatHnH ölümlü bir adam olarak anlatan binlerce belge duruyordu. Constantine
tarih kitaplarHnH yeniden yazmak için cesur bir hamle yapmasH gerektiFini biliyordu, Kte
HHristiyanlHk tarihinin en büyük anH o zaman oluKtu." Teabing gözlerini Sophie'ye dikerek
durdu. "Constainline, sa'nHn insani özelliklerini anlatan kutsal kitaplarH lanetleyen ve onu
tanrH gibi gösteren ncilleri yücelten, yeni bir ncil yazHlmasHnH emretti. Eski nciller
yasaklanmHKtH, toplatHlHp yakHldHlar."
Langdon, " lginç bir Key ekleyeyim," dedi. "YasaklanmHK ncilleri Constantine'in
yazdHrdHFHna tercih edenler kâfir ilan ediliyordu. Kâfir –heretic- kelimesi tarihin bu
döneminden gelir. Latincedeki haereticus kelimesi 'seçim' anlamHna geliyordu. sa'nHn asHl
tarihini 'seçenler', dünyan ilk kâfirleriydi."
Teabing, "Constantine'in ortadan kaldHrmaya çalHKtHFH ncililerden bazHlarHnHn," dedi.
"Günümüze kadar gelmesi tarihçiler için büyük bir KanstHr. Lut Gölü YazmalarH, 1950'lerde
Yahuda Çölü'nde Kurman Vadisi yakHnlarHndaki bir maFarada saklH bulundu. Ve tabii bir de
1945'te Nag Hammadi'de bulunan KHpti YazmalarH. Bu yazmalar gerçek Kâse hikâyesini
*

znik'te 325 yHlHnda kurulan kilise meclisinin kararlaKtHrdHFH HHristiyanlHk umdeleri.

anlatmakla kalmHyor, sa'nHn peygamberliFini insansH terimler içinde açHklHyordu Elbette
yanlHK bilgilendirme geleneFini sürdüren Vatikan, bu yazmalarHn duyulmasHnH engellemek için
elinden geleni yaptH. Neden yapmayacaklardH ki? Yazmalar, tarihi uyuKmazlHklarla
uydurmasyonlarH gün HKHFHna çHkartarak, yeni ncil'in siyasi çHkarlar güden adamlar tarafHndan
derlenip düzenlendiFini açHkça ortaya koyuyordu - sa Mesih'i TanrHsallaKtHrarak, onun
nüfuzunu kendi iktidarlarHnH saFlamlaKtHrmak için kullanmHKlardH."
Langdon, "Bununla birlikte," diye karKH geldi. "Modern kilisenin bu belgeleri saklamaya
çalHKma çabasHnHn, yerleKmiK samimi bir sa inancHndan kaynaklandHFHnH unutmamak gerekir.
Vatikan bu tezat yazmalarHn sahte ahitten baKka bir Key olmadHFHna gerçekten inanan, dindar
adamlarla doludur."
Teabing, Sophie'nin karKHsHndaki sandalyeye otururken kHkHrdadH. "GördüFün gibi
profesörümüzün kalbi Roma'ya karKH benden daha yumuKak. Yine de, günümüz papazlarHnHn
bu belgelerin sahte olduFu inandHklarH konusunda haklH. Bu anlaKHlHr bir Key. AsHrlarca
Constant ncil’inin gerçek olduFuna inandHlar. Hiç kimse bir fikre, fikrin esaslarHnH
aKHlayandan daha fazla inanmaz."
Langdon, "Demek istiyor ki," dedi. "AtalarHmHzHn tanrHlarHna taparHz.”
Teabing, "Demek istiyorum ki," diye itiraz etti. "AtalarHmHzHn bize sa hakkHnda öFrettiFi
hemen her Key yanl ). Kutsal Kâse hikâyelerinde olduFu gibi."
Sophie bir kez daha önündeki Da Vinci alHntHsHna baktH. Kara cehalet bizi yanl ) yola
götürür. Ey! Biçare ölümlüler, gözünüzü aç n!
KitabH eline alan Teabing, ortasHnH açtH. "Ve son olarak, sana Da Vinci’nin Kutsal Kâse
resmini göstermeden önce, Kuna bir bakmanH istiyorum." Her iki sayfayH kaplayan renkli bir
resim açmHKtH. "SanHrHm bu freski tanHmHKsHndHr."
aka yapHyor öyle deFil mi? Sophie, tüm zamanlar n en ünlü freskine -Son Ak)am Yeme iMilano yakHnlarHndaki Santa Maria dele Grazie duvarHndaki efsanevi Da Vinci resmine
bakHyordu. YHpranmHK freskte, içlerinden birinin kendisine ihanet edeceFini açHkladHFH sHrada
Mesih ile havarileri betimlenmiKti. "Bu freski biliyorum, evet."
"O halde belki Ku küçük oyunu benimle oynarsHn. Gözlerini kapatabilir misin?"
Sophie tereddüt ederek gözlerini kapadH.
Teabing, "Mesih nerede oturuyor?" diye sordu.
"Ortada."
"Güzel. Peki o ve havarileri hangi yiyeceFi kHrHp yiyorlar?"
"Ekmek." Elbette.
"MuhteKem. Peki hangi içecek?"
" arap. arap içmiKlerdi."
"Harika. Ve son soru. Masada kaç Karap bardaFH var?"
AldatmacalH bir soru olduFunu fark eden Sophie duraksadH. Ve yemekten sonra, Mesih
)arap kadehini alarak havariyle payla)t . "Bir bardak," dedi. "Kadeh." -sa'n n Kadehi. Kutsal
Kâse. "Mesih tek bir Karap kadehini diFerlerine geçirmiKti, komünyon törenlerinde günümüz
HHristiyanlarHnHn yaptHFH gibi."
Teabing içini çekti. "Gözlerini aç."
Sophie gözlerini açtH. Teabing kendinden memnun bir ifadeyle tebessüm ediyordu. Sophie
baKHnH eFip resme baktHFHnda, sa dahil, masadaki herkesin bir Karap bardaFH olduFunu görünce
KaKHrmHKtH. On üç bardak. AyrHca bardaklar küçük, sapsHz ve camdan yapHlmHKlardH. Resimde
kadeh yoktu. Kutsal Kâse yoktu.
Teabing'in gözleri parladH. "Hem ncil'de, hem de Kâse efsanesinde Kutsal Kâse'nin ortaya
çHkHK anH olarak anlatHldHFH düKünüldüFünde biraz garip, sence de öyle deFil mi? Herhalde Da
Vinci sa'nHn Kadehi’ni çizmeyi unutmuK."
"Sanat alimleri bunun farkHna mutlaka varmHKlardHr."

"Da Vinci'nin bu resimde, çoFu alimin görmediFi veya görmezden gelmeyi yeFlediFi
anomalilerini duysan KaKarsHn. Bu fresk aslHnda Kutsal Kâse gizeminin anahtarHdHr Da Vinci
Son Ak)am Yeme i'nde her Keyi gözler önüne sermiKtir."
Sophie eseri hevesle inceledi. "Bu fresk bize Kâse'nin gerçekte ne olduFunu anlatHyor
mu?"
Teabing, "Ne olduFunu deFil," diye fHsHldadH. "Kim olduFunu. Kutsal Kâse bir nesne
deFildir. O aslHnda bir... kiKidir."
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Sophie uzunca bir süre Teabing'e baktHktan sonra Langdon'a döndü. "Kutsal Kâse bir
insan mH?"
Langdon baKHnH salladH. "AslHnda bir kadHn." Langdon, Sophie'nin yüzündeki boK ifadeden
onun iyice koptuFunu anladH. lk duyduFunda kendisi de benzer bir tepki vermiKti. Kâse'nin
ardHndaki sembolik anlamH kavradHktan sonra kadHn baFlantHsH daha açHk görülüyordu.
Teabing de aynH Kekilde düKünüyordu. "Robert, belki de artHk simgebilimcinin açHklama
yapma zamanH gelmiKtir, ne dersin?" YakHndaki bir masadan aldHFH kâFHdH Langdon’Hn önüne
koydu.
Langdon cebinden bir kalem çHkardH. "Sophie, çaFdaK diKi ve erkek sembollerini biliyor
musun?" Bilindik erkek sembolü n ve diKi sembolünü o çizdi.
Sophie, "Elbette," dedi.
Alçak bir sesle, "Bunlar," dedi. "Orijinal erkek ve diKi sembolleri deFiller. Pek çoklarH
erkek sembolünün kalkan ve mHzraktan, diKi sembolünün ise güzelliFi yansHtan bir aynadan
geldiFi yanHlgHsHna düKer. DoFrusu semboller, tanrH gezegen Mars ve tanrHça gezegen Venüs
için kullanHlan eski astronomi sembollerinden gelir. lk semboller çok daha basitti." Langdon
kâFHda bir baKka ikona çizdi.

Ona, "Bu sembol, erkek için çizilen orijinal ikonadHr," dedi. "GeliKmemiK bir penis."
Sophie, "Tam isabet," dedi.
Teabing, "Sanki," diye ekledi.
Langdon devam etti. "Bu ikona bHçak aFzH olarak bilinir ve saldHrganlHkla erkekliFi temsil
eder. DoFrusunu istersen bu penis sembolü günümüzdeki askeri üniformalarda rütbe niKanH
olarak hâlâ kullanHlHyor."
"Gerçekten." Teabing sHrHtHyordu. "Ne kadar çok penisin varsa rütben o kadar yüksektir.
Erkekler erkektir."
Langdon yüzünü buruKturdu. "Devam edecek olursak, diKi sembol tahmin edeceFin gibi
tam tersidir." KâFHda baKka bir sembol çizdi. "Buna kadeh denilir."

BaKHnH kaldHrHp bakan Sophie KaKkHn görünüyordu.
Langdon onun baFlantHyH anladHFHnH görebiliyordu. "Kadeh," dedi. "Bir kâseye ya da tasa
benzer ya da daha önemlisi kadHn rahmini andHrHr. Bu sembol diKilik, kadHnlHk ve
doFurganlHkla ilgilidir." Langdon Kimdi doFruca ona bakHyordu. "Sophie, efsane bize Kutsal
Kâse'nin bir kadeh olduFunu söylüyor... bir tas. Ama Kâse'nin kadeh olarak tasvir edilmesi,
Kutsal Kâse'nin asHl yapHsHnH korumak için uydurulmuK bir alegoriydi. Yani, efsanede kadeh,
çok daha önemli bir Keyin mecaz olarak kullanHlHyor."
Sophie, "Bir kadHn," dedi.
"Kesinlikle." Langdon gülümsüyordu. "Kâse aslHnda eski bir kadHnlHk sembolüdür. Kutsal
Kâse kutsal diKiyi ve elbette Kimdi kilise tarafHndan tamamen yok edilmiK olan tanrHçayH temsil
eder. KadHnHn gücü ve onun hayat verebilme yetisi bir zamanlar kutsaldH ama erkek egemen
kilisenin yükseliKine tehdit oluKturuyordu. Bu yüzden kutsal diKi KeytanlaKtHrHldH ve ona
günahkâr dendi. Havva'nHn elmayH yiyerek insan HrkHnH çöküKe uFrattHFH 'ilk günah' kavramHnH
yaratan TanrH deFil, insand . Bir zamanlar hayat veren kutsal kadHn artHk düKman olmuKtu."

Teabing, " unu eklemeliyim ki," dedi. "KadHnHn hayat vermesi kavramH ilk dinin temelini
atmHKtHr. Çocuk doFumu mistik ve güçlü bir Keydi. Ne yazHk ki HHristiyan felsefesi biyolojik
gerçeFi görmezden gelerek kadHnHn yaratHcH gücünü zimmetine geçirmiK ve YaratHcH'yH erkek
ilan etmiKtir. BaKlangHç'ta bize Havva'nHn Adem'in kaburgasHndan yaratHldHFH anlatHlHr.
KadHnlar erkeklerin bir yan ürünü olmuKtu. Ve ayrHca günahkâr. BaKlangHç, tanrHça için sonun
baKlangHcH olmuKtu."
Langdon, "Kâse," dedi. "KayHp tanrHçanHn sembolüdür. HHristiyanlHk tava çHktHFHnda, eski
pagan dinleri hemen yok olmadH. KayHp Kâse'yi Yan Kövalye efsaneleri, aslHnda kayHp kutsal
diKinin arandHFHnH anlatan sak hikâyelerdi. 'Kadehi aradHFHnH' iddia eden Kövalyeler, kadHnlara
boyun eFdiren, tanrHçalarH dHKlayan, inanmayanlarH yakan ve paganlarHn kutsal diKiye saygH
göstermesini yasaklayan bir kiliseden korunmak için Kifreli bir biçimde konuKuyorlardH."
Sophie baKHnH iki yana salladH. "Affedersiniz, Kutsal Kâse'nin bir kiKi olduFunu
söylediFinizde ben onu gerçek bir insan sanmHKtHm." Langdon, "Öyle," dedi.
Heyecanla ayaFa kalkmaya çalHKan Teabing, "Ama herhangi bir kadHn deFil," diye
aFzHndan kaçHrdH. "TaKHdHFH sHr öylesine güçlü ki, açHklandHFHnda HHristiyanlHFH temelinden
sarsmakla tehdit ediyor."
Sophie duygularHna kapHlmHK gibiydi. "Peki bu kadHn tarihte tanHnmHK biri mi?"
"Oldukça." Teabing koltuk deFneklerini alarak, koridora yöneldi. "Ve eFer çalHKmayH
baKka bir yerde sürdürebilirsek dostlarHm, size onun Da Vinci'nin çizdiFi resmini
göstermekten Keref duyarHm.”
ki oda ötedeki mutfakta uKak Rémy Legaludec sessizce bir televizyonun önünde
duruyordu. Haber kanalH bir adamla bir kadHnHn fotoFraflarHnH gösteriyordu... Remy'nin az
önce çay ikram ettiFi iki kiKiyi.
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Zürih Emanet BankasH'nHn dHKHndaki barikatta duran TeFmen Collet Fache'nin bir arama
emriyle gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüFünü merak ediyordu. BankacHlarHn bir Key
sakladHFH belli oluyordu. Langdon ile Neveu'nun daha önce geldiFini ve doFru hesap
numarasHnH bilmedikleri için geri çevrildiklerini iddia etmiKlerdi.
Peki o zaman neden içeri girip bakmam za izin vermiyorlar?
Sonunda Collet'nin cep telefonu çaldH. Arama Louvre'daki komuta merkezinden
yapHlHyordu. Collet, "Hâlâ arama emri çHkaramadHnHz mH?" diye sordu.
Ajan, ona, "BankayH unut," dedi. "Yeni bir ipucu aldHk. Langdon ile Neveu'nun saklandHFH
yeri tam olarak tespit ettik."
Collet kendini arabasHnHn kaportasHna sertçe bHrakarak oturdu. " aka yapHyorsun."
"Banliyöde bir adres aldHm. Versailles yakHnlarHnda."
"YüzbaKH Fache biliyor mu?"
"Henüz bilmiyor. Önemli bir telefon görüKmesi yapHyor."
"Yola çHkHyorum. Müsait olduFunda beni aramasHnH saFla." Collet adresi alarak arabasHna
atladH. Bankadan uzaklaKHrken, Langdon’Hn bulunduFu yeri DCPJ'ye kimin ihbar ettiFini
sormayH unuttuFunu fark etti. Önemli de deFildi. Collet KüpheciliFinin ve eski kHrdHFH potlarHn
bedelini ödeme KansHna sahip oluyordu. Meslek hayatHnHn en önemli tutuklamasHnH
gerçekleKtirmek üzereydi.
Collet kendisine eKlik eden diFer beK arabaya telsizle bildiri yaptH. "Siren çalmayHn.
Langdon geldiFimizi anlamamalH."
Siyah bir Audi, kHrk kilometre ilerideki bir taKra yolunda kenara çekmiK ve bir tarlanHn
kenarHnda gölgeler arasHna park etmiKti. Silas dHKarH çHkarak, önünde duran muazzam yapHyH
çevreleyen demir parmaklHklara göz gezdirdi. Uzaktaki Katoya giden, ay HKHFHnHn vurduFu
eFime baktH.
AKaFH katHn tüm HKHklarH yanHyordu. Bu saat için pek de al ) ld k de il, diye düKünen Silas
gülümsedi. ÖFretmen'in ona verdiFi bilginin doFruluFu ortadaydH. Bu evden kilit ta) n
almadan ç kmayaca m, diye ant içti. Piskoposu ve Ö retmen'i yüzüstü b rakmayaca m.
Heckler Koch'undaki on üç mermilik Karjörünü kontrol ettikten sonra, parmaklHklarHn
arasHndan iterek çimenlik araziye düKürdü. ArdHndan, parmaklHklarH üst kHsmHndan kavrayarak
kendini yukarH çekti ve diFer tarafa atladH. Keçe kemerinin verdiFi acHyH dikkate almayan Silas
silahHnH kavrayarak çimenli yokuKtan yukarH uzun yürüyüKüne baKladH.
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Teabing'in "çalHKma odasH", Sophie'nin hayatHnda gördüFü hiçbir çalHKma odasHna
benzemiyordu. övalyenin, en lüks ofis odalarHndakilerden en az altH, yedi kat daha geniK,
çal )ma masas , fizik laboratuvarH, arKiv kütüphanesi ve kapalH bit pazarHnHn garip bir
karHKHmHnH andHrHyordu. YukarHdan sarkan üç avizeyle aydHnlatHlmHKtH. Uçsuz bucaksHz yer
karosunun üstünde, kitaplarHn, sanat eserlerinin, el sanatlarHnHn ve elektronik cihazlarHn
bilgisayarlar, projektörler, mikroskoplar, fotokopi makineleri ve tarayHcHlar altHnda kaybolan
çalHKma masalarH vardH.
AyaklarHnH sürüyerek odaya girerken utangaç görünen Teabing, "BurasH balo salonuydu,"
dedi. "Dans etmekle ilgili ufak bir sorunum var."
Sophie tüm gecenin, hiçbir Keyin beklediFi gibi çHkmadHFH bir alacakaranlHk kuKaFHna
dönüKtüFünü hissediyordu. "Hepsi çalHKmalarHnHz için mi?"
Teabing, "GerçeFi öFrenmek hayatHmHn aKkH oldu," dedi. "Ve en sevdiFim metresim
Sangreal."
Kutsal Kâse bir kad n, diye düKünen Sophie'nin aklH, hiçbir anlam ifade etmeyen birbiriyle
baFlantHlH fikirlerin karmaKasH içindeydi. "Kutsal Kâse olduFunu iddia ettiFiniz bu kadHnHn
sizde bir resmi olduFunu söylemiKtiniz."
"Evet ama bu kadHnHn Kâse olduFunu ben iddia etmiyorum. Bunu sa kendisi iddia etti."
Gözleriyle duvarlarH tarayan Sophie, "Bu tablo hangisi?" diye sordu
"Hmmm..." Teabing unutmuK gibi yaptH. "Kutsal Kâse. Sangreal. Kadeh." Birden dönüp
arkasHndaki duvarH gösterdi. Oraya Son Ak)am Yeme i'nin iki buçuk metre uzunluFunda bir
baskHsH asHlmHKtH, yani Sophie'nin az önce baktHFH resmin aynH. " Kte orada!" Sophie bir Keyleri
kaçHrdHFHna emindi. "Bana az önce gösterdiFiniz resmin aynH."
Teabing göz kHrptH. "Biliyorum, ama büyütülmüK hali çok daha heyecan verici. Sen de
öyle düKünmüyor musun?"
Sophie yardHm istercesine Langdon'a döndü. "Ben koptum."
Langdon gülümsedi. "Kâse'nin gerçekten Son AkKam YemeFi'nde görüldüFü ortaya çHktH.
Leonardo onu göze çarpacak bir Kekilde tabloya dahil etmiKti."
Sophie, "Dur biraz," dedi. "Bana Kutsal Kâse'nin bir kad n olduFunu söylediniz. Son
Ak)am Yeme i, on üç erkeFin gösterildiFi bir resim."
"Öyle mi?" Teabing kaKlarHnH yukarH kaldHrdH. "YakHndan bak."
Sophie tereddüt ederek resmin yanma gidip on üç figürü inceledi ortada sa Mesih,
solunda altH havari ve saFHnda altH havari. "Hepsi de erkek," diye teyit etti.
"Ya?" dedi Teabing. "Peki Hz. sa'nHn saF yanHnda, onur koltuFunda oturana ne demeli?"
Sophie, Mesih'in hemen saFHndaki figürü dikkatle inceledi. Bu kiKinin yüzüne ve
vücuduna bakarken, içinde büyük bir KaKkHnlHk uyandH. OmuzlarHna dökülen kHzHl saçlarH,
narince kHvrHlmHK elleri ve göFüsleri olduFuna dair bir ipucu vardH. Bu hiç Küphesiz... bir
kadHndH.
Sophie, "Bu bir kadHn!" diye çHFlHk attH.
Teabing gülüyordu. "Sürpriz, sürpriz. nan bana bu bir hata deFil. Leonardo cinsler
arasHndaki farklarH boyamakta bir ustaydH."
Sophie gözlerini sa'nHn yanHndaki kadHndan ayHramHyordu. Son Ak)am Yeme i'nde on üç
erkek olmas gerekiyor. Bu kad n kim? Sophie bu klasik resmi defalarca gördüFü halde bu
bariz uyuKmazlHFH hiç fark etmemiKti.
Teabing, "Herkesin gözünden kaçar," dedi. "Bu sahne hakkHndaki inancHmHz o kadar
sabittir ki, zihnimiz uyuKmazlHFH görmemizi engeller."
Langdon, "Buna skitoma denilir," dedi. "Beyin güçlü semboller karKHca bunu bazen
yapar."

Teabing, "Bu kadHnH fark etmemiK olmanHn bir sebebi de," dedi. "Sanat kitaplarHndaki
fotoFraflarHn çoFunun 1954 yHlHndan Önce çekilmiK olmasHdHr, o zamanlar ayrHntHlar hâlâ kir
katmanlarHnHn altHnda saklHydH ve on sekizinci yüzyHlda resmin üzerinde beceriksiz eller
tarafHndan restorasyon çalHKmalarH yapHlmHKtH. Ama artHk fresk, Da Vinci'nin asHl boyadHFH kata
kadar temizlendi." FotoFrafH gösterdi, " Kte."
Sophie resme daha da yaklaKtH. Mesih'in yanHndaki dindar ifadeli aFHrbaKlH bir yüze sahip,
kHzHl saçlH genç bir kadHndH ve ellerini nazikçe kavuKturmuKtu. Kiliseyi tek ba) na
parçalayacak olan kad n bu mu?
Sophie, "Kim bu kadHn?" diye sordu.
Teabing, "Bu kadHn hayatHm," diye yanHt verdi. "MagdalalH Meryem."
Sophie, ona döndü. "FahiKe mi?"
Teabing bu kelime kendisini Kahsen yaralamHK gibi kHsa bir nefes aldH "Magdalene öyle
biri deFildi. Bu talihsiz yanlHK kavram, eski kilisenin baKlattHFH karalama kampanyasHndan
miras kaldH. Tehlikeli sHrrHnH -yani Kutsal Kâse rolünü- örtbas etmek için kilisenin MagdalalH
Meryem'i karalamasH gerekiyordu."
"Rolünü mü?"
Teabing, "DediFim gibi," diye açHklama yaptH. "Eski kilisenin tüm dünyayH ölümlü sa'nHn
Tanr sal olduFuna inandHrmasH gerekiyordu. Bu yüzden Mesih'in dünyevi özelliklerini anlatan
tüm surelerin ncil'den çHkarHlmasH lazHmdH. Fakat özellikle bir dünyevi temanHn surelerde
sürekli yenilenmesi, eski editörlerin canHnH sHkmHKtH. MagdalalH Meryem." Durdu. "Daha da
önemlisi, sa Mesih'le olan evliliFi."
"Affedersiniz anlayamadHm?" Sophie'nin gözleri önce Langdon'a sonra Teabing'e çevrildi.
Teabing, 'Tamamen tarihi kayHtlara dayanHyor," dedi. "Ve Da Vinci bu gerçeFin kesinlikle
farkHndaydH. Son Ak)am Yeme i, özellikle izleyicisinin yüzüne sa ile MagdalalHnHn bir çift
olduFunu haykHrHr."
Sophie freske yeniden baktH.
"Mesih ile MagdalalHnHn giysilerinin, birbirlerinin aynadaki yansHmasH gibi olduFuna
dikkatini çekerim." Teabing freskin ortasHndaki iki figürü gösterdi.
Sophie büyülenmiKti. Elbette giysilerindeki renkler yer deFiKtirmiKti. Mesih kHrmHzH bir
elbise ile mavi harmani giyerken, MagdalalH Meryem elbisesi mavi harmanisi de kHrmHzHydH.
Yin ve yang.
Teabing, "Daha da tuhaf olan kHsmHna gelecek olursak," dedi. "Mesih ile eKinin kalça
kHsmHndan birleKmiK olduFunu ve geriye doFru karKHlHklH yaslanarak, aralarHnda ters bir boKluk
oluKturduklarHnH görürüz."
Teabing henüz konturlarHn üzerinden geçmeden, Sophie boKluFu görmüKtü... resmin odak
noktasHndaki sekilin su götürür yanH yoktu. Langdon'Hn az önce Kâse, kadeh ve kadHn rahmi
için çizdiFi sembolle aynHydH.
Teabing, "Son olarak," dedi. "EFer Mesih ile MagdalalHya insan gibi deFil de,
kompozisyon unsurlarH olarak bakarsan, baKka bir biçimin ortaya çHktHFHnH göreceksin."
Durdu. "Alfabedeki bir harf."
Sophie ilk bakHKta görmüKtü. Harfi okumak, onu olduFundan hafife almak gibi olacaktH.
Birden Sophie'nin resimde görebildiFi tek Key bu harf olmuKtu. Resmin tam ortasHnda,
koskocaman kusursuz bir M harfi belirginleKiyordu.
Teabing, 'Tesadüf olamayacak kadar mükemmel, öyle deFil mi?" diye sordu.
Sophie hayrete düKmüKtü. "Neden orada?"
Teabing omuzlarHnH silkti. "Komplo teorisyenleri bu harfin Matrimonio ya da Magdalal
Meryem'i temsil ettiFini söylüyorlar. DoFrusunu istersen, bundan hiç kimse emin deFil. Emin
olunan tek Key orada saklH duran M harfi. Kâse'yle ilgili sayHsHz eserde saklH bir M harfi
vardHr... filigran olarak, resmin altHnda saklH olarak ya da kompozisyonda yanHlsamalar

yaratarak. Ama elbette en belirgin M harfi, Sion TarikatH'nHn eski Büyük Üstat’H Jean
Cocteau'nün yaptHFH, Londra'daki sunaFH süsleyen Paris'li Meryem'inde görülür."
Sophie aldHFH bilgiyi düKünüp tarttH. "Mesih'in MagdalalH ile olan evliliFinin kanHtH olduFu
iddia edilemese de, gizli M harflerinin merak uyandH olduFunu itiraf etmeliyim."
Üstü kitaplarla dolu, yakHndaki bir masaya doFru ilerleyeni Teabing, “HayHr, hayHr" dedi.
"Daha önce de söylediFim gibi, Mesih ile MagdalalH Meryem'in evlilikleri tarihi tutanaklarHn
bir parçasH." Kitap koleksiyonunu karHKtHrmaya baKlamHKtH. "AyrHca sa'nHn evli bir adam
olmasH, ncildeki bekâr sa görüKünden çok daha mantHklH."
Sophie, "Neden?" diye sordu.
Teabing kitaplarHnH karHKtHrHrken konuKmayH kHsa süreliFine de Langdon, "Çünkü Mesih bir
Yahudiydi," dedi. "Ve o zamanlardaki kültür, Yahudi bir erkeFin bekâr kalmasHnH
yasaklHyordu. Yahudi geleneklerine göre evlenmemek ayHptH, Yahudi bir babanHn oFlu için
uygun bir eK bulmasH zorunluydu. EFer sa evli olmasaydH, ncil ayetleri bundan mutlaka
bahseder ve normal olmayan bekârlHFHnHn bir açHklamasHnH yapardH."
Teabing bulduFu koca bir kitabH kendine doFru çevirdi. Deri kaplH baskH, dev bir atlas
büyüklüFündeydi. Kapakta Köyle yazHyordu: Gnostig -lahileri. Teabing kapaFH kaldHrarak
açtHFHnda Langdon ile Sophie yanHna gittiler. Sophie eski yazHlardan alHnmHKa benzeyen
büyütülmüK pasaj fotoFraflarHnH görebiliyordu, el yazHsHyla yazHlmHK yHrtHk pHrtHk papirüsler.
Eski dili tanHmamHKtH ama yan sayfada tercümeleri yazHyordu.
Teabing, "Bunlar daha önce bahsettiFim Nag Hammadi ve Lut Gölü yazmalarH," dedi. "En
eski HHristiyan kayHtlarH. Ne yazHk ki ncil'deki ayetlerle uyuKmuyorlar." KitabHn orta kHsmHnH
açarak, parmaFHyla bir pasajH iKaret etti. "Filippos Suresi baKlamak için iyi bir yer."
Sophie pasajH okudu:
Ve Kurtar c 'n n yolda) Magdalal Meryem'dir. -sa, onu tüm müritlerden daha fazla
sever ve genellikle onu dudaklar ndan öperdi Di er müritler bu duruma içerler ve
k nad klar n ifade ederlerdi. Ona, "Neden onu hepimizden daha fazla seviyorsun?"
derlerdi.
OkuduklarH Sophie'yi KaKHrtmHKtH ama kesin bir yargH uyandHrmHyorlardH. "Evlilik hakkHnda
hiçbir Key söylemiyor."
"Au contraire." lk satHrH gösteren Teabing gülümsedi. "Herhangi bir Arami uzmanH sana o
günlerde yolda) kelimesinin, e) anlamHnda kullanHldHFHnH söyleyecektir."
Langdon baKHnH sallayarak onayladH.
Sophie ilk satHn tekrar okudu. Ve Kurtar c 'n n yolda) Meryem'dir.
Teabing kitabH karHKtHrarak diFer pasajlarH gösterdi. MagdalalH Mesih'in romantik bir
iliKkisi olduFunu gören Sophie oldukça KaKHrmHKtH. PasajlarH okurken, küçüklüFünde
büyükbabasHnHn kapHsHnH hHnçla çalan kHzgHn papazH hatHrlamHKtH.
KapHyH açan küçük Sophie'ye ters bir bakHK fHrlatan papaz, "BurasH Jacques Sauniére'in evi
mi?" diye sormuKtu. "Bu yazHsH hakkHnda onunla konuKmak istiyorum." Papaz bir gazeteyi
tutuyordu.
Sophie, büyükbabasHnH çaFHrmHK ve iki adam çalHKma odasHna girerek, kapHyH
kapatmHKlardH. Büyükbabam gazeteye bir )ey mi yazd ? Sophie hemen mutfaFa koKup, sabah
gazetesinin sayfalarHnH karHKtHrmaya baKlamHKtH. kinci sayfadaki makalede büyükbabasHnHn
ismini görmüKtü. Okudu. Sophie yazHlan her Keyi anlayamamHKtH ama sanki, papazlarHn baskHsH
altHndaki FransHz Hükümeti'nin, Mesih'in MagdalalH Meryem isimli bir kadHnla seviKtiFini
konu edinen -sa'n n Son Günah adlH bir Amerikan sinema filmini yasakladHFH anlatHlHyordu.
BüyükbabasH makalesinde kilisenin küstahlHk yaptHFHnH ve yasaklamakla hata ettiFini
söylemiKti.
Papaz n tepesinin att na )a) rmak gerekir, diye düKündü Sophie.

"Bu pornografi! Dine saygHsHzlHk!" diye baFHran papaz çalHKma odasHndan fHrlayarak, ön
kapHya yönelmiKti. "Bunu nasHl onaylarsHn? Bu AmerikalH Martin Scorsese TanrH'ya
küfrediyor, kilise onun Fransa'da hiçbir Kekilde isim yapmasHna izin vermeyecek!" Papaz
dHKarH çHkarken kapHyH arkasHndan çarparak kapatmHKtH.
BüyükbabasH mutfaFa girdiFinde, Sophie'nin elinde gazeteyle kaKlarHnH çattHFHnH görmüKtü.
"HHzlH davranmHKsHn."
Sophie, "Sence sa Mesih'in kHz arkadaKH mH vardH?"
"HayHr hayatHm, ben kilisenin bize hangi fikirleri benimseyip benimsemeyeceFimizi
dayatmamalH dedim."
"Mesih'in kHz arkadaKH var mHydH?"
BüyükbabasH bir süre sessiz kalmHKtH. "OlsaydH çok mu kötü olurdu?"
Sophie düKündükten sonra omuzlarHnH silkiniKti. "Bence sakHncasH yok."
Sir Leigh Teabing hâlâ konuKuyordu. "Seni Mesih ile MagdalalH Meryem'in birlikteliFine
dair sayHsHz referansla sHkmayacaFHm. Modern tarihçiler bunu cHlkHnH çHkartHncaya kadar
araKtHrdHlar. Yine de bir Keyi belirtmek isterim." BaKka bir pasaj gösterdi. "Bu MagdalalH
Meryem Suresi'nden."
MagdalalH adHnH taKHyan bir sure olduFunu bilmiyordu. Metni okudu:
Ve Petros dedi ki: "Kurtar c bizim bilgimiz olmayan bir )eyi gerçekten bir kad nla m
konu)tu? Hepimiz )imdi o kad n m dinleyece iz? O kad n bize tercih mi etti?"
Ve Levi cevap verdi. "Petros, sen her zaman çabuk sinirlenen biri olmu)sundur. imdi
senin o kad nla bir rakip gibi u ra)t n görüyorum. E er Kurtar c , onu de erli
k lm )sa, sen kim oluyorsun da o kad n reddediyorsun? Elbette Kurtar c o kad n çok iyi
tan yor. Onu bizden daha fazla sevmesinin nedeni bu."
Teabing, "Bahsettikleri kadHn," dedi. "MagdalalH Meryem. Petros onu kHskanHyordu." .
"Mesih, Meryem'i tercih ettiFi için mi?"
"Sadece bu deFil. Kin ciddiyeti sevgiden çok daha büyüktü. Surenin bu kHsmHnda Mesih'in
yakHnda yakalanHp, çarmHha gerileceFinden Küphe ettiFi anlatHlHr. Bu yüzden MagdalalH
Meryem'e kendisi öldükten sonra kilisesini nasHl devam ettireceFine dair talimatlar verir.
Sonuç olarak Petros bir kadHnHn arkasHnda ikinci sHrada bulunmaktan ötürü hoKnutsuzluFunu
dile getirir. Zannedersem Petros cinsiyet ayrHmcHlHFH yapHyordu."
Sophie duyduklarHm kavramaya çalHKHyordu. "Bu Aziz Petros deFil mi? Mesih'in kilisesini
inKa ettiFi kayalHk."
"AynH ama iKin içinde bir bityeniFi var. DeFiKtirilememiK olan bu dizelere göre sa,
HHristiyan Kilisesi'nin kuruluK direktiflerini Petros'a vermemiKti. VerdiFi kiKi Magdalal
Meryem'di."
Sophie, ona baktH. "Yani HHristiyan Kilisesi'nin bir kadHn tarafHndan devam ettirileceFini
mi söylüyorsunuz?"
"Plan buydu. sa ilk feministti. Kilisesinin MagdalalH Meryem'e emanet edilmesini
istemiKti."
Son AkKam YemeFi'ne iKaret eden Langdon, "Ve Petros'un bu konuda bir rahatsHzlHFH
vardH," dedi. "Buradaki Petros. Da Vinci'nin onun MagdalalH Meryem'e duyduFu hislerin
bilincinde olduFunu anlayabilirsin."
Sophie'nin bir kez daha nutku tutulmuKtu. Resimde Petros tehditkâr bir Kekilde MagdalalH
Meryem'e doFru eFiliyor ve bHçak gibi tuttuFu eliyle onun boynunu kesiyormuK gibi
yapHyordu. Kayal klar Bakiresi'ndeki aynH tehditkâr el hareketi!
Petros'un yanHndaki havarileri iKaret eden Langdon, "Ve burada," dedi. "Biraz netameli
gibi, deFil mi?"

Sophie gözlerini kHsarak baktHFHnda, havarilerin arasHndan bir el çHktHFHnH gördü. "Bu el bir
hançer mi tutuyor?"
"Evet. Yine de biraz garip, eFer kollarH sayarsan bu elin... hiç kimseye ait olmadHFHnH
göreceksin. Vücudu yok. Belirsiz."
Sophie'nin aklH fazlasHyla karHKmHKtH. "Affedersiniz, ben tüm bunlarHn MagdalalH Meryem'i
nasHl Kutsal Kâse yaptHFHnH hâlâ anlayamadHm?"
Teabing yeniden, "Aha!" diye baFHrdH. " Kte asHl mesele de bu!" Bir kez daha masaya
dönerek, geniK bir çizelge çHkarttH ve Sophie'nin önüne açtH. AyrHntHlH bir Kecere görülüyordu.
"Çok az kiKi MagdalalH Meryem'in sa'nHn saF kolu olmasHnHn yanH sHra, zaten güçlü bir kadHn
olduFunu bilir."
Sophie Kimdi soyaFacHnHn baKlHFHnH görebiliyordu.

BENJAMIN A LES
SoyaFacHnHn üst kHsHmlarHnda bir yeri gösteren Teabing, "MagdalalH Meryem burada,"
dedi.
Sophie KaKHrmHKtH. "Benjamin HanedanH'ndan biri miydi?" Teabing, 'Tamamen," dedi.
"MagdalalH Meryem soylu biriydi." "Ama ben MagdalalH Meryem'in fakir olduFu izlenimini
edinmiKtim." Teabing baKHnH iki yana salladH. "Güçlü aile baFlarHnHn kanHtlarHnH yok etmek için
MagdalalHyH bir fahiKe gibi tanHtmHKlardH."
Sophie kendini yeniden Langdon'a bakarken buldu, o da tekrar baKHnH salladH. Sonra
Teabing'e döndü. "Peki ama MagdalalH Meryem'in soylu olmasHnHn eski kilise için ne gibi bir
sak ncas vardH?"
BritanyalH gülümsedi. "Sevgili çocuFum, kiliseyi bu kadar kaygHlandHran MagdalalH
Meryem'in soylu olmasH deFil, yine soylu bir kan taKHyan sa ile birlikte olmasHydH. BildiFin
gibi Matta ncil'inde bize Mesih'in Davut HanedanH'ndan geldiFi söylenir. AynH zamanda Kral
Süleyman'Hn -Yahudi KralH- torunudur. sa, güçlü Benjamin HanedanH'ndan biriyle evlenerek
iki soylu kanH birbirine harmanlamHK oldu, böylece tahtta yasal iddia edebilecek ve Süleyman
zamanHnda olduFu gibi krallHklarH canlandHracak potansiyel bir siyasi birlik yaratmHKtH."
Sophie sonunda onun bunu asHl konuya baFlayacaFHnH sezinlemiKti.
Teabing Kimdi heyecanlH görünüyordu. "Kutsal Kâse efsanesi, asil kanH anlatan bir
efsanedir. Kâse hikâyesinde bahsedilen ' sa'nHn kanH ile dolu olan kadeh' ...aslHnda MagdalalH
Meryem'i anlatHr... Mesih'in soylu neslini taKHyan kadHn rahmini."
Kelimeler Sophie'nin aklHna kazHnmadan önce balo salonunda yankHlanarak geri dönmüK
gibiydi. Magdalal Meryem, -sa Mesih'in soylu neslini mi ta) yordu? "Ama sa'nHn nasHl nesli
olur, onlarHn?..." Durup Langdon’a baktH.
Langdon tebessüm etti. "ÇocuklarH olmalHydH."
Sophie donup kalmHKtH.
Teabing, " uraya bakHn," diye veryansHn etti. " nsanlHk tarihindeki en büyük örtbas buydu.
sa Mesih evlenmekle kalmamHK, aynH zamanda baba olmuKtu. TatlHm, MagdalalH Meryem,
Kutsal Kâse'ydi. sa Mesih'in asil nesli ile dolu olan kadehti. Soyu taKHyan rahim ve kutsal
meyvenin çHktHFH üzüm baFHydH."
Sophie kollarHndaki tüylerin diken diken olduFunu hissediyordu. "Ama bu kadar büyük bir
sHr, bunca yHl boyunca nasHl saklH kalmHK?"
Teabing, 'TanrH aKkHna!" dedi. "Kesinlikle sakl tutulmadH! sa Mesih'in soylu nesli, tüm
zamanlarHn en çok anlatHlan efsanesidir... Kutsal Kâse. MagdalalH Meryem'in hikâyesi
yüzyHllarca her türlü mecaz ve lisan kullanHlarak avaz avaz dünyaya ilan edildi. Gözlerini
açtHFHn anda onun hikâyesini her yerde görebilirsin."
Sophie, "Peki Sangreal Belgeleri?" diye sordu. "Onlar da Mesih'in soylu neslini
ispatlHyorlar mH?"

"Evet."
"O halde Kutsal Kâse efsanesi tamamHyla soylu nesille ilgili."
Teabing, "Harfi harfine," dedi. "Sangreal kelimesi San Greal'den gelir... ya da Kutsal
Kâse'den. Ama Sangreal kelimesinin en eski bölünme Kekli farklHydH." Teabing bir müsvedde
kâFHdHna yazarak, Sophie'ye uzattH.
Sophie, onun yazdHFHnH okudu.

Sang Rea1
Sophie o anda tercümeyi fark etmiKti.
Sang Real aslHnda Asil Kan anlamHna geliyordu.
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New York'taki Lexington Caddesi'nde bulunan Opus Dei merkezinin lobisindeki erkek
resepsiyon görevlisi telefonda Piskopos Aringarosa'nHn sesini duyunca KaKHrmHKtH. " yi geceler
efendim."
AlHKHlmadHk bir Kekilde endiKeli konuKan piskopos, "Bana mesaj bHrakan oldu mu?" diye
sordu.
"Evet efendim. AradHFHnHza çok memnun oldum. Size dairenizden ulaKamadHm. YarHm
saat kadar önce acil bir telefon mesajH aldHnHz."
"Öyle mi?" AldHFH haberle rahatlamHK gibiydi. "Arayan kiKi ismini bHraktH mH?"
"HayHr efendim, sadece bir numara." Santral numarayH verdi.
"Ülke kodu otuz üç mü? Fransa'nHn kodu öyle deFil mi?"
"Evet efendim, Paris arayan kiKi onunla hemen baFlantH kurmanHzHn çok önemli olduFunu
söyledi."
"TeKekkür ederim. Bu telefonu bekliyordum." Aringarosa görüKmeyi, hemen bitirdi.
Resepsiyon görevlisi ahizeyi yerleKtirirken, Aringarosa'nHn telefon hattHndan neden cHzHrtHlH
sesler geldiFini merak etti. Piskoposun günlük planH, onun bu hafta sonu New York'ta
olacaFHnH gösteriyordu ama sesi dünyanHn bir ucundan geliyor gibiydi. Resepsiyon görevlisi
omuzlarHnH silkti. Piskopos Aringarosa son birkaç aydHr oldukça tuhaf davranHyordu.
Fiat, Roma’daki Ciampino Charter HavaalanH'na yaklaKHrken Aringarosa, cep telefonum
çekmemi) olmal , diye düKündü. Ö retmen bana ula)maya çal ) yordu. Aringarosa telefonu
kaçHrdHFH için endiKelenmekle beraber, ÖFretmen'in Opus Dei merkezini aramakta sakHnca
görmememden iKaret almHKtH.
Bu gece Paris'te i)ler yolunda gitmi) olmal .
Aringarosa numarayH çevirirken, yakHnda Paris'te olacaFH için canlanHyordu. afak
sökmeden ayak basm ) olaca m. Aringarosa'nHn kiraladHFH uçak Fransa'ya gitmek için onu
bekliyordu. Bu saatte ticari havayolu Kirketlerini kullanmayH düKünemezdi, özellikle de evrak
çantasHndakileri gözönünde bulundurduFunda.
Hat çalmaya baKlamHKtH.
Bir kadHn sesi cevap verdi. "Direction Centrale Police J diciaire"
Aringarosa tereddüt etti. Bu beklenmedik bir Keydi. "Ah, evet... Benden bu numarayH
aramam istenmiK."
KadHn, "Qui étes-vous?" dedi. " sminiz?"
Aringarosa ismini verip vermemek konusunda kararsHzdH. Fransa adli polisi mi?
KadHn, " sminiz monsieur?" diye Hsrar etti.
"Piskopos Manuel Aringarosa."
"Un moment." Hatta bir klik sesi duyuldu.
Uzun bir bekleme süresinin ardHndan, sert ve kaygHlH sesiyle bir baKka adam telefonu
cevapladH. "Piskopos, sonunda size ulaKtHFHma çok memnun oldum, Sizinle tartHKmamHz
gereken pek çok konu var."
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Sangreal... Sang Real... San Greal... Asil Kan... Kutsal Kâse.
Hepsi iç içe geçmiKti.
Kutsal Kâse Magdalal Meryem... -sa Mesih'in asil soyunun annesi. Sophie sessiz balo
salonunda durup Robert Langdon'a bakarken, yeni bir dalganHn zihnini karHKtHrmaya
baKladHFHnH hissediyordu. Teabing ile Langdon bu gece masaya ne kadar delil koyarsa,
bulmaca o kadar belirsizleKiyordu.
Bir kitap rafHnH karHKtHran Teabing, "AnlayacaFHn hayatHm," dedi. "Kutsal Kâse hakkHndaki
gerçeFi dünyaya anlatmak isteyen tek kiKi Leonardo deFildi. sa Mesih'in asil soyu, çok sayHda
tarihçi tarafHndan geniK kapsamlH biçimde anlatHlmHKtHr." ParmaFHnH düzinelerce kitabHn
üstünde gezdirdi.
BaKHnH yana eFen Sophie kitap isimlerine göz gezdirdi.
TAPINAKÇI KE F :
-sa'n n Gerçek Kimli inin Gizli Bekçileri
KAYMAKTA I KAVANOZU TA IYAN KADIN:
Magdalal Meryem ve Kutsal Kâse
D ZELERDEK TANRIÇA
Kutsal Di)iyi Geri -stemek
KitaplarHn arasHndan kalHn kapaklH, yHrtHk pHrtHk birini çHkarHp, Sophie'ye uzatan Teabing,
"En çok duyulanH bu olmalH," dedi. Kapakta Köyle yazHyordu:
KUTSAL KAN, KUTSAL KÂSE
Alk )lanan Uluslararas En Çok Satan
Sophie baKHnH kaldHrHp baktH. "UluslararasH en çok satan mH? Ben bunu hiç duymadHm."
"Sen daha küçüktün. Bin dokuz yüz seksenlerde ortalHFH fena halde karHKtHrmHKtH. Bana
göre yazarlar incelemelerinde bazH belirsiz boKluklar bHrakmHK ama temel iddialarH oldukça
kuvvetli, ayrHca sonunda sa'nHn bir nesli olduFu fikrini açHFa çHkarmHK oldular."
"Kilisenin bu kitaba tepkisi nasHl oldu?"
"Elbette çok öfkelendiler. Ama bu beklenen bir Keydi. Her Keyde önce, Vatikan bu sHrrH
dördüncü yüzyHlda örtbas etmeye çalHKmHKtH. HaçlH Seferleri'nin bir sebebi de buydu. Bilgileri
toplayHp, yok etmek. MagdalalH Meryem'in eski kilisenin erkeklerine karKH oluKturduFu tehdit
yHkHcHydH Mesih'in kilise kurma görevini verdiFi kadHn olmakla kalmHyor, kilisenin yeni ilan
ettiFi ilah n aslHnda ölümlü nesiller dünyaya getirdiFinin fiziksel ispatHnH taKHyordu. MagdalalH
Meryem'in gücüne karKH kendini korumak isteyen kilise, onu bir fahiKe olarak tanHttH ve sa'nHn
onunla evlendiFine dair tüm delilleri sakladH. Böylece sa'nHn yaKayan vârisleri bulunduFu ve
ölümlü bir peygamber olduFunu iddia edecek kimse kalmayacaktH."
Sophie baKHnH sallayan Langdon'a baktH. "Sophie bunu doFrulayan tarihi deliller oldukça
saFlam."
Teabing, " tiraf etmeliyim ki," dedi. " ddialar müthiK ama bu örtbas olayHna baKvurmak
için kiliseyi harekete geçirecek güçlü unsurlar vardH. HalkHn kanbaFHnH öFrenmesi durumunda,
kilisenin sürekliliFi mümkün deFildi. Mesih'in bir çocuFunun var olmasH, sa'nHn
TanrHsallHFHna ve dolayHsHyla kendini, TanrH katHna ulaKmanHn ve cennet krallHFHna girmenin
tek yolu olarak ilan eden HHristiyan Kilisesi'ne zarar verecekti."

Aniden Teabing'in kitaplarHndan birinin sHrtHnH iKaret eden Sophie, "BeK yapraklH gül,"
dedi. Gül a ac kutunun üstündeki kabartmayla ayn desen.
Langdon'a göz atan Teabing sHrHttH. "Gözünden hiçbir Key kaçmHyor. Yeniden Sophie'ye
döndü. "Bu tarikatHn Kâse sembolüdür. MagdalalH Meryem. smi kilise tarafHndan
yasaklandHFH için onu pek çok gizli takma isimle andHlar Kadeh, Kutsal Kâse ve Gül." Durdu.
"Gülün, Venüs'ü' beK köKeli yHldHzH ve kHlavuz Pusula Gülü'yle baFlarH vardHr. Bu arada
kelimesi ngilizce, FransHzca, Almanca ve diFer pek çok dilde birbirine benzer."
Langdon, "Gül," diye ilave etti. "AynH zamanda Eros'un anagramHdHr, yunan cinsel aKk
tanrHsH.'
Teabing konuKmaya devam ederken, Sophie, Langdon'a hayretle baktH.
"Gül, daima diKi cinselliFinin en önemli sembolü olmuKtur. lkel tanrHça mezheplerinde
beK yaprak, diKi hayatHnHn beK evresini temsil ederdi... DoFum, âdet, annelik, menopoz ve
ölüm. Modern çaFlarda çiçek açan gülün, kadHnlHkla olan baFlarHnHn çok daha görsel olduFu
kabul edildi." Robert'a bir göz attH. "Belki bunu simgebilimcimiz açHklayabilir."
Robert tereddüt ediyordu. FazlasHyla uzun sürmüKtü.
Teabing, "Ah, TanrHm," diye yakHndH. "Siz AmerikalHlar fazlasHyla erdemlik
taslHyorsunuz." Yeniden Sophie'ye baktH. "Robert'Hn gevelediFi Key, açmakta olan çiçeFin
kadHn cinsellik organHna benzediFi, insanoFlunun dünyaya adHm attHFH yüce çiçek. Georgia
O'Keeffe'nin resimlerini görmüKsen, ne demek istediFimi anlarsHn."
Yeniden kitap rafHnH iKaret eden Langdon, "Burada asHl konu," dedi. Tüm bu kitaplarHn
aynH tarihi iddiayH ispatladHFH."
" sa bir babaydH." Sophie hâlâ emin olamHyordu.
Teabing, "Evet," dedi. "Ve MagdalalH Meryem, onun asil soyunu taKHyan rahimdi. Sion
TarikatH günümüze kadar MagdalalH Meryem'e TanrHça, Kutsal Kâse, Gül ve lahi Anne olarak
tapmHKtHr."
Sophie'nin aklHna yeniden bodrum katHnda gördüFü ayin gelmiKti.
Teabing, 'Tarikata göre," diyerek devam etti. "ÇarmHh olayH sHrasHnda
MagdalalH Meryem hamileydi. sa'nHn doFmamHK çocuFunun güvenliFi için Kutsal
Topraklar'dan* kaçmaktan baKka çaresi yoktu. Mesih'in güvendiFi amcasH Arimatea'lH Yusuf
un yardHmHyla MagdalalH Meryem, o zamanlar gizlice Gaul olarak bilinen Fransa'ya gelmiKti.
Oradaki Yahudiler arasHnda kendine sHFHnacak güvenli bir yer buldu. KHzHna doFum yaptHFH
yer orasH, yani Fransa'ydH. smi Sarah idi."
Sophie baKHnH kaldHrHp baktH. "ÇocuFun ismini gerçekten biliyorlar mH?"
“Bundan çok daha fazlasH biliniyor. Yahudi koruyucular MagdalalH ile Sarah'nHn
hayatlarHnH dikkatle inceleyip kaleme almHKlardH. MagdalalHnHn çocuFunun Yahudi krallarH Davut ve Süleyman- soyundan geldiFini unutmamak gerekir. Bu yüzden Fransa'daki
Yahudiler MagdalalHlHn kutsal asaleti olduFunu kabul ettiler ve ona soylu krallarHn atasH olarak
gösterdiler. O dönemde sayHsHz alim MagdalalH Meryem'in Fransa'da geçirdiFi günleri,
Sarah'nHn doFumu ve gelecek kuKaklarHn aile aFacH dahil olmak üzere, tarihsel bir dille
yazmHKtH."
Sophie KaKkHna dönmüKtü. " sa Mesih'in soya ac mH var?"
"DoFru. AyrHca Sangreal Belgeleri'nin köKe taKlarHndan biri olduFu düKünülüyor. sa'nHn
ilk torunlarHnHn tam Keceresi."
Sophie, "Ama sa'nHn torunlarHnH yazan bir Kecere varsa ne olacak yani?" diye sordu. "Bu
hiçbir Keyi kanHtlamaz. Tarihçiler doFruluFunu ispatlayamazlar."
Teabing kendi kendine güldü. " ncil'in gerçekliFini ispatlayamayacaklarH gibi."
"Yani?"

*

Filistin.

"Yani tarih daima kazananlar tarafHndan yazHlHr. ki kültür çarpHKtHFHnda, kaybeden silinir
ve tarih kitaplarHnH kazanan taraf yazar... kendi davalarHnH yücelten ve kaybeden düKmanH
küçük düKüren bir tarih. Napolyon bir zamanlar, 'Tarih, üzerinde anlaKmaya varHlan bir
masaldan baKka nedir ki?' demiKti." Gülümsedi. "Tarih, yapHsH itibariyle daima tek taraflH bir
tutanaktHr."
Sophie hiç böyle düKünmemiKti.
"Sangreal Belgeleri, sa hikâyesinin di er yüzünü anlatHr. Sonunda hikâyenin hangi
tarafHna inanacaFHn imanHna ve kiKisel takdirine baFlHdHr, ama en azHndan bilgiler günümüze
kadar gelmiKtir. Sangreal Belgeleri, on bin sayfalHk bilgi içerir. Sangreal hazinesinin görgü
tanHklarH, dört dev kasada taKHndHklarHnH söylemiKlerdir. Bu kasalarda Purist Belgeleri'nin
olduFu sanHlmaktadHr... sa'nHn ilk inanlarH tarafHndan yazHlan, Constantine öncesi
deFiKtirilmemiK binlerce sayfalHk belge. sa'dan tamamHyla insan bir öFretmen ve peygamber
diye bahsediyorlardH. AyrHca hazinenin bir kHsmHnHn efsanevi 'Q' Belgeleri'nden -Vatikan'Hn
bile var olduFuna inandHFHnH itiraf ettiFi el yazmalarH- oluKtuFu söylentiler arasHndadHr ddia
edildiFine göre, kendi el yazHsHyla yazHlmHK sa öFretileri."
" sa'nHn kendi el yazHsH mH?"
Teabing, "Elbette," dedi. "Mesih kendi papazlHFHnHn tarihini neden tutmasHn? O günlerde
pek çok kiKi bunu yapardH. Hazinenin içinde inanHlan bir baKka belge de Magdalal Günlü ü
diye bilinen el yazmalarH. MagdalalH Meryem'in sa ile olan iliKkisini, çarmHha geriliKini
Fransa'da geçirdiFi günleri anlatan kendi yazHlarH."
Sophie bir süre sessiz kaldH. "Bu dört sandHk belge, TapHnak övalye'nin Süleyman
Mabedi'nin altHnda bulduFu hazine mi?"
"Kesinlikle. övalyeleri bu denli güçlü kHlan belgeler. Tarih boyunca sayHsHz Kâse
araKtHrmasHna konu olan belgeler."
"Ama Kutsal Kâse'nin Magdalal Meryem olduFunu söylemiKtiniz. eFer insanlar belgeleri
arHyorlarsa, neden Kutsal Kâse'yi aradHklarHnH söylüyorsunuz?"
Teabing göz ucuyla ona bakarken, ifadesi yumuKuyordu. "Çünkü Kutsal Kâse'nin
saklandHFH yerde bir lahit var."
DHKarHda rüzgâr aFaçlar arasHnda uFulduyordu.
Teabing artHk daha alçak sesle konuKuyordu. "Kutsal Kâse arayHKH, aslHnda MagdalalH
Meryem'in kemikleri önünde diz çökme arayHKHdHr. DHKlanan birinin, kayHp kutsal diKinin
ayaklarH dibinde dua etmek için çHkHlan bir yolculuk."
Sophie birden meraklanmHKtH. "Kutsal Kâse'nin saklandHFH yer... bir mezar mH?"
Teabing'in ela gözleri buFulanmHKtH. "Öyle. MagdalalH Meryem'in cesedinin ve onun
gerçek hayat hikâyesi yazan belgelerin bulunduFu bir mezar. Kutsal Kâse arayHKH, her zaman
için MagdalalH arayHKH olmuKtur. Suçlanan Kraliçe, ailesinin haklH iktidar talebinin kanHtHyla
birlikte gömüldü."
Teabing kendini toparlarken, Sophie biraz düKündü. BüyükbabasH hakkHndaki bunca Key
hâlâ bir anlam ifade etmiyordu. Sophie sonunda, "Tarikat üyeleri," dedi. "Bu kadar yHl
süresince, Sangreal Belgeleri'yle MagdalalH Meryem'in mezarHnH korumak görevini mi yerine
getirdi?"
“Evet, ama kardeKliFin daha önemli bir görevi daha vardH... nesli korumak. sa'nHn soyu
sürekli tehlike altHndaydH. Eski kilise, onun neslinin artmasHndan, Mesih ile MagdalalH sHrrHnHn
açHFa çHkmasHndan ve temel öFretilerine meydan okumasHndan korkuyordu... kadHnlarla
arkadaKlHk etmeyen ve cinsel iliKki kurmayan ilahi bir Mesih." DuraksadH. “Her Keye karKHn
sa'nHn nesli, on beKinci yüzyHldaki cesur bir harekete kadar Fransa’da gizlice çoFaldH. FransHz
asillerinden biriyle evlenildi ve Merovingian HanedanH diye bilinen bir soy oluKtu."
Bu haber Sophie'yi KaKHrtmHKtH. Fransa'daki her öFrenciye Merovingia terimi öFretilirdi.
"Merovingianlar Paris'i kurdular."

"Evet. Kâse efsanesinin Fransa'da bu kadar ünlü olmasHnHn nede de bu. Vatikan'Hn Kâse
arayHKlarH, aslHnda bu asil hanedan üyelerini gizlice yok etme giriKimleridir. Kral Dagobert'i
duydun mu?"
Sophie bu ismi tarih dersindeki tüyler ürpertici bir hikâyeden Köyle böyle hatHrlHyordu.
"Dagobert bir Merovingian kralHydH, öyle deFil mi? Uyurken gözlerinden hançerlenmiKti."
"Kesinlikle. Vatikan'Hn Pepin d'Heristal ile ortak suikast giriKimi, On yedinci yüzyHl
sonlarH. Dagobert'in cinayetiyle Merovingian HanedanH neredeyse yok oluyordu. Bereket
versin ki, Dagobert'in oFlu Sigisbert saldHrHdan kaçmayH baKarmHK ve nesli devam ettirmiKti.
Aileye daha sonra Godefroi de Bouillon da eklenmiKti... Sion TarikatH'nHn kurucusu."
Langdon, 'TapHnak övalyeleri'ne," dedi. "Sangreal Belgeleri'ni Süleyman Mabedi'nin
altHndan almalarHnH söyleyen adam. Böylece MerovingianlarHn sa Mesih ile kan baFH
olduFunun ispatHnH elinde bulunduracaktH."
çini aFHr aFHr çeken Teabing baKHnH salladH. "Günümüzdeki Sion TarikatH'nHn ciddi bir
vazifesi var. OnlarHn yükü üç katH aFHr. KardeKlik Sangreal Belgeleri'ni korumak zorunda.
MagdalalH Meryem'in mezarHnH korumak zorundalar. Ve elbette sa soyunu yetiKtirip, korumak
zorundalar... Merovingian HanedanH'ndan günümüze kadar gelen birkaç soylu üyeyi."
Kelimeler boKlukta asHlH kaldH. Sophie kemikleri yeni bir tür gerçekle yankHlanHyormuK gibi
tuhaf bir titreme hissetti. Günümüze kadar ya)am ) olan -sa torunlar . BüyükbabasHnHn sesi
yine kulaFHna fHsHldamaya baKlamHKtH. Prenses, sana ailen hakk ndaki gerçe i anlatmal y m.
Vücudunu bir ürperti kapladH.
Asil kan.
nanamHyordu.
Prenses Sophie.
"Sir Leigh?" UKaFHn kelimeleri duvardaki dahili haberleKme sisteminden cHzHrdayarak
yükseldiFinde Sophie yerinden sHçradH. "Acaba mutfakta bana bir süre eKlik edebilir misiniz?"
Teabing vakitsiz kesinti yüzünden kaKlarHnH çattH. CihazHn yanHna düFmeye bastH. "Rémy,
bildiFin gibi misafirlerimle ilgileniyorum. EFer mutfaktan baKka bir Keye ihtiyaç duyarsak
kendimiz alabiliriz. TeKekkürler ve iyi geceler."
"Odama çekilmeden önce sizinle görüKmem gerekiyor efendim. Lütfen."
Teabing söylenerek düFmeye bastH. "Çabuk ol Rémy."
"Evle ilgili bir mesele efendim. Misafirlerin duymasH hoK olmayabilir."
Teabing inanamHyormuK gibi bakHyordu. "Sabaha kadar bekleyemez mi?"
"HayHr efendim. Sorum bir dakikanHzH bile almayacak."
Teabing gözlerini yuvarlayarak Langdon ile Sophie'ye baktH. "Bazen kimin kime hizmet
ettiFini merak ediyorum." DüFmeye yeniden bastH. "Hemen geliyorum Remy. Gelirken bir Key
getirmemi ister misin?"
"Sadece baskHdan kurtaracak özgürlük efendim."
"Remy hâlâ yanHmda çalHKmanHn tek sebebinin çok lezzetli biberli bonfile piKirmek
olduFunun farkHnda mHsHn?"
"Teveccühünüz efendim. Teveccühünüz."
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Prenses Sophie.
Teabing'in koltuk deFneklerinin koridorda giderek azalan tHkHrtHlarHnH dinlerken, Sophie
içinden bir Keylerin koptuFunu hissediyordu. UyuKmuK bir halde arkasHnH dönünce, boK balo
salonunda Langdon ile karKHlaKtH. Langdon, onun aklHnH okuyormuKçasHna, baKHnH iki yana
sallHyordu.
"HayHr Sophie," diye fHsHldarken, gözleriyle adeta onu temin ediyordu. "BüyükbabanHn
tarikatta olduFunu ve sana ailen hakkHnda bir sHr vermek istediFini öFrendiFimde aynH düKünce
benim de aklHmdan geçti. Ama bu imkânsHz." Langdon durdu. "Sauniére bir Merovingian ismi
deFil."
Sophie rahatlamasH mH yoksa hayal kHrHklHFH duymasH mH gerektiFine karar veremedi. Daha
önce Langdon, ona annesinin genç kHzlHk soyadH gibi alHKHlmadHk bir soru sormuKtu. Chauvel.
Sorunun anlamH Kimdi ortaya çHkmHKtH. Gergin bir ifadeyle, "Peki ya Chauvel?" diye sordu.
Langdon bir kez daha baKHnH iki yana salladH. "Üzgünüm. Bunun senin için bazH sorularH
cevaplayacaFHnH biliyorum. MerovingianlarHn sadece iki baFlantHsH kaldH. OnlarHn da soy
isimleri Plantard ve Saint-Clair. Her iki aile de saklanHyor, tarikat tarafHndan korunuyor
olmalHlar."
Sophie isimleri içinden tekrarladHktan sonra baKHnH hayHr anlamHnda salladH. Ailesinde
Plantard ya da Saint-Clair adHnda kimse yoktu. imdi akHntHya karKH kürek çektiFini
hissediyordu. BüyükbabasHnHn kendisine açHklamak istediklerini anlamaya, Louvre'da
olduFundan daha yakHn deFildi. BüyükbabasHnHn o akKamüstü ailesinden hiç bahsetmemiK
olmasHnH diledi. Eski yaralarH yeniden açmHKtH. Öldüler Sophie. Geri gelmeyecekler. Annesinin
uyumasH için geceleri ona ninni söylemesini, babasHnHn omuzlarHnda gezdirmesini,
büyükannesiyle erkek kardeKinin yeKil gözleriyle ona bakHp gülümsemelerini hatHrladH. Hepsi
gitmiKti. Geriye yalnHzca büyükbabasH kalmHKtH.
Ve )imdi o da gitti. Yaln z m.
Sessizce Son Ak)am Yeme i'ne dönen Sophie, MagdalalH Meryem'in kHzHl saçlarHna ve
sakin gözlerine baktH. KadHnHn ifadesinde, sevdiFi birini kaybetmenin yansHmasH görülüyordu.
Bunu Sophie de hissedebiliyordu.
"YumuKak bir sesle, "Robert?" dedi.
Langdon, ona yaklaKtH.
"Leigh'in Kâse hikâyesinin her yerde olduFunu söylediFini biliyorum ama ben bu gece ilk
kez duydum."
Langdon teselli edici bir tavHrla elini omzuna atmak istiyor gibi baktH ama kendini tuttu.
"Hikâyeyi daha önce duydun Sophie. Herkes duymuKtur. Sadece duyduFumuz zaman fark
etmeyiz."
"AnlamHyorum."
"Kâse hikâyesi her yerde var ama gizli bir Kekilde. Kilise, MagdalalH Meryem'den
bahsetmeyi yasakladHFHnda, onun hikâyesi ve önemi daha tedbirli kanallarla gelecek kuKaklara
aktarHlmalHydH... mecaz ve sembolizm içeren kanallarla."
"Elbette. Sanat."
Langdon Son Ak)am Yeme i'ni iKaret etti. "Mükemmel bir örnek. Günümüze kadar gelen
pek çok sanat, edebiyat ve müzik eseri gizlice MagdalalH Meryem'le sa'nHn hikâyesini
anlatHr."
Langdon, ona kHsaca Da Vinci, Botticelli, Poussin, Bernini, Mozart ve Victor Hugo'nun
yasaklanan kutsal diKinin arandHFHnH fHsHldayan çalHKmalarHnH anlattH. Sir Gawain ve YeKil
övalye, Kral Arthur ve Uyuyan Güzel gibi efsaneler, Kâse alegorileriydi. Victor Hugo'nun

Notre Dame' n Kambur’u ve Mozart'Hn Sihirli Flüt'ü Mason sembolleri ve Kâse sHrlarHyla
doluydu.
Langdon, "Bir kez Kutsal Kâse'yi aramaya baKladHn mH," dedi. "Her yerde onu görürsün.
Resimlerde. Müzikte. Kitaplarda. Hatta çizgi filmlerde, çocuk parklarHnda ve sevilen
filmlerde."
Langdon, Mickey Mouse saatini kaldHrarak, Walt Disney'in yaptHFH iKte hayatH boyunca
Kâse hikâyesini gelecek nesillere aktarmaya çalHKtHFHnH söyledi. Disney yaKadHFH müddetçe,
'modern zamanHn Leonardo da Vinci’si' diye övülmüKtü. Her iki adam da yaKadHklarH zamanHn
ötesinde, yetenekli birer sanatçH, gizli cemiyet üyeleri ve en önemlisi KakacH insanlardH.
Leonardo gibi Walt Disney de sanatHna gizli mesajlar ve semboller yerleKtirmeye bayHlHrdH.
EFitimli bir simgebilimci, eski Disney filmi seyrederken bir kinaye ve mecaz yaFmuruna
tutulduFunu hissederdi.
Disney'in çoFu gizli mesajH din, pagan mitleri ve eziyet gören tanrHça hikayeleriyle ilgili
olurdu. Disney'in Sinderella, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses gibi masallarH yeniden ele
almasH bir tesadüf deFildi -hepsi de bir kutsal diKinin hapsedilmesini anlatHyordu. AyrHca
Pamuk Prenses’teki zehirli elmanHn -zehirli elmadan HsHrHk alan prensesin kendinden geçmesiHavva'nHn Cennet Bahçesi'nden kovulmasHna açHk bir gönderme olduFunu anlamak pek de zor
deFildi. Uyuyan Güzel'deki Prenses Aurora ise -Kifreli ismi "Gül" idi ve onu kötü cadHdan
korumak için ormanHn derinliklerinde saklanHyordu- çocuklar için yazHlmHK bir Kâse
hikayesiydi.
Disney'in Kirket imajHna karKHn, çalHKanlarHnHn eFlenceli bir yanH vardH ve sanatçHlar Disney
ürünlerine gizli semboller karHKtHrmaya bayHlHrlardH. Langdon öFrencilerinden birinin Aslan
Kral DVD'sini sHnHfa getirdiFi günü unutamHyordu. ÖFrenci filmi bir sahnesinde
dondurduFunda, Simba'nHn baKHnHn üstünde uçuKan toz taneciklerinin belirgin bir Kekilde
SEKS kelimesini oluKturduFu görülüyordu. Langdon bunun pagan cinselliFine yapHlan bir
gönderme olmak yerine, çizgi film sanatçHsHnHn çocukça KakasH olduFunu düKünse de,
Disney'in sembolizm anlayHKHnH küçümsememek gerektiFini öFrenmiKti. Küçük
Denizk z 'ndaki dini semboller tanrHça ile öylesine özdeKleKiyordu ki, tesadüf olmasH mümkün
deFildi.
Langdon, Küçük Denizk z 'nH ilk gördüFünde, Ariel'in denizin altHndaki evindeki resmin,
on yedinci yüzyHl sanatçHlarHndan George de la Tour'un Tövbekar Magdalal -yasaklH
MagdalalH Meryem'e hürmeten yapHlmHK ünlü bir tablo- tablosunun aynHsH olduFunu ve tüm
dekorun doksan dakika boyunca açHkça sis'in, Havva'nHn, balHk tanrHça Pisces'Hn ve tekrar
tekrar MagdalalH Meryem'in kutsallHFHna sembolik göndermeler yaptHFHnH fark edince nefesi
kesilmiKti. Küçük Denizk z 'na verilen Ariel isminin, kutsal diKiyle güçlü baFlarH vardH ve Kaya
KitabH'ndaki "kuKatma altHnda! Kutsal ehir" ile aynH anlamdaydH. Ve elbette Küçük
Denizk z 'nHn dalgalanan kHzHl saçlarH bir tesadüf deFildi.
Koridordan koltuk deFneklerinin sesleri duyulan Teabing, alHKHlmadHk biçimde canlH
adHmlarla yürüyordu. ÇalHKma odasHna giren ev sahibinin yüzü sertti.
SoFuk bir sesle, "AçHklama yapsan iyi olur Robert," dedi. "Bana karKH dürüst
davranmadHn."
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SoFukkanlHlHFHnH bozmamaya çalHKan Langdon, "Leigh, suçu benim üstüme atHyorlar,"
dedi. "Beni tan rs n. Kimseyi öldüremem."
Teabing'in sesi yumuKamamHKtH. "Robert, TanrH aKkHna, seni televizyonda gösteriyorlar.
Yetkililerin seni aradHFHnH biliyor muydun?"
"Evet."
"O zaman güvenimi suistimal ettin. Buraya gelerek beni tehlikeye atmana ve evimde
saklanabilmek için Kâse hakkHnda sorular sormana KaKHrHyorum."
"Ben kimseyi öldürmedim."
"Jacques Sauniére öldü ve polis senin yaptHFHnH söylüyor." Teabing üzgün görünüyordu.
"Sanata o kadar katkHda bulunan biriydi ki..."
"Efendim?" UKak çalHKma odasHnHn kapHsHnda, Teabing'in arkasHnda ellerini kavuKturmuK
bir halde duruyordu. "Onlara yolu göstereyim mi?"
"Ben yaparHm." Teabing topallayarak çalHKma odasHnda yürüdü, cam kapHlarHn kilidini açtH
ve arka bahçeye giden yolu gösterdi. "Lütfen arabanHza binip, burayH terk edin."
Sophie yerinden kHpHrdamadH. "Elimizde clef de voûte hakkHnda bilgi var. Tarikat n kilit
ta) ."
Birkaç saniye ona bakan Teabing alaycH bir tavHr takHndH. "Ümitsiz bir hile Robert, onu ne
kadar aradHFHmH biliyor."
Langdon, "Söyledikleri gerçek," dedi. "Bu gece buraya geliKimizin nedeni, seninle kilit
taKHnH konuKmaya geldik."
UKak müdahale etti. "BurayH terk edin yoksa yetkililere haber vereceFim."
Langdon, "Leigh," diye fHsHldadH. "Yerini biliyoruz."
Teabing'in sert tutumu bozuluyor gibiydi.
Rémy odanHn ortasHna doFru sert adHmlarla yürüdü. "Hemen gidin! Yoksa zor
kullanmak..."
ArkasHnH dönüp, lafH uKaFHnHn aFzHna tHkayan Teabing, "Rémy!"dedi. "Bize biraz izin ver."
UKaFHn aFzH açHk kalmHKtH. "Efendim? KarKH çHkmak zorundayHm. Bu insanlar..."
"Bu konuyla ben ilgileneceFim." Teabing koridoru gösteriyordu
ok etkisi altHndaki birkaç saniyenin ardHndan Rémy, baKHnH öne eFerek azarlanmHK bir
köpek gibi dHKarH çHktH.
AçHk kapHlardan gelen serin akKam rüzgârHnda Teabing, yüzündeki tedbirli ifadeyle Sophie
ile Langdon'a döndü. "Böylesi daha iyi. Kilit taKH hakkHnda ne biliyorsunuz?"
Teabing'in çalHKma odasHnHn dHKHndaki sHk taflanlarHn arasHnda saklanan Silas silahHna
sarHlmHK, cam kapHdan içeri bakHyordu. Birkaç dakika önce evin etrafHnda dolaKHrken, Langdon
ile kadHnH geniK çalHKma odasHnda konuKurlarken görmüKtü. O harekete geçemeden, koltuk
deFnekli bir adam içeri girip, Langdon'a baFHrmaya baKlamHK, kapHlan iterek açmHK ve
misafirlerinden gitmelerini istemiKti. Sonra kad n kilit ta) ndan bahsetmi) ve her )ey
de i)mi)ti. BaFHrtHlar fHsHltHlara dönüKmüKtü. Tutumlar yumuKamHKtH. Ve cam kapHlar çabucak
kapanmHKtH.
imdi taflanlarHn arasHna saklanan Silas, camdan içeri bakHyordu. Kilit ta) evin içinde bir
yerlerde. Silas bunu hissedebiliyordu.
KonuKulanlarH duymaya can atarken, karanlHFHn içinde cama biraz daha yaklaKtH. Onlara
beK dakika süre tanHyabilirdi. Kilit taKHnHn yen açHklamazlarsa, içeri girip onlara zorla
söyletecekti.
ÇalHKma odasHndaki Langdon, ev sahibinin KaKkHnlHFHnH hissediyordu.

Sophie'ye bakan Teabing, "Büyük Üstat mH?" diyerek yutkundu. " Jaques Sauniére mi?"
Onun gözlerindeki KaKkHnlHFH gören Sophie baKHnH salladH.
"Ama bunu bilemezsin!"
"Jacques Sauniére benim büyükbabamdH."
Teabing koltuk deFneklerinin üstünde sendelerken, baKHnH sallayarak yan Langdon'a göz
attH. Teabing yeniden Sophie'ye döndü. "Bayan Neveu, nutkum tutuldu. EFer bu doFruysa,
kaybHnHz için gerçekten üzgünüm. tiraf etmem gerekiyor ki, Paris'te tarikat üyesi olabilecek
kiKilerin bir listesini tutmuKtum. Pek çoklarHyla birlikte Jacques Sauniére de bu listedeydi.
Ama Büyük Üstat diyorsunuz kabullenmek zor." Teabing bir süre sessiz kaldHktan sonra
baKHnH iki yana salladH. "Yine de mantHklH gelmiyor. BüyükbabanHz tarikatHn Büyük Üstat'H olsa
ve kilit taKHnH kendisi yaratmHK olsa bile, onu nasHl bulacaFHnHzH size asla söylemedi. Kilit taKH
kardeKliFin nihai hazinesine giden yoldur. Torunu olun ya da olmayHn, bu bilgiye ulaKmaya
yetkili deFilsiniz."
Langdon, "Bay Sauniére bilgiyi devrederken ölmek üzereydi," dedi. “Çok az seçeneFi
vardH."
Teabing, "SeçeneFe ihtiyacH yoktu," diyerek karKH çHktH. "AynH sHrrH bilen üç sénéhaux daha
var. Sistemin güzelliFi burada. çlerinden biri Büyük Üstat'lHFa terfi eder ve aralarHna yeni bir
sénéchal alarak, kilit taKH sHrrHm paylaKHrlar."
Sophie, "SanHrHm haberleri tamamen dinlememiKsiniz," dedi. "BüyükbabamHn yanH sHra,
bugün üç önemli Parisli daha öldürüldü. Hepsi birbiriyle baFlantHlH gibi görünüyor."
Teabing'in aFzH açHk kalmHKtH. "Ve siz de onlarHn Key olduFunu düKünüyorsunuz..."
Langdon, "Sénéchaux," dedi.
"Ama nasHl? Katilin Sion TarikatH'nHn en üst dört üyesinin birden kimliklerini öFrenmesi
imkâns z! Bana bakHn, ben onlarH yHllardHr arHyorum ama hâlâ bir üyenin ismini bile
bilmiyorum. Üç sénéchaux ile Büyük Üstat H bulup aynH gün içinde öldürdüklerine inanmak
biraz zor."
Sophie, "SanHrHm bilgiyi bir gün içinde edinmiKler," dedi. "KulaFa, iyi planmHK bir suikast
gibi geliyor. Organize cinayet örgütleriyle mücadele etmek için kullandHFHmHz bir tekniktir.
DCPJ belirli bir gruba karKH harekete geçmek isterse, aylarca onlarH dinleyip gözetleriz, tüm
baKrol oyuncularHnH tespit eder ve hepsini aynH anda ele geçiririz. ÇHban baKHnH yakalamak.
Lideri olmayan grup kargaKaya düKer ve diFer bilgileri açHk verir. Birinin, en baKtaki kiKilerin
kilit taKHnHn yerini açHklayacaFHnH umarak sabHrla izlemesi ve sonra saldHrmHK olmasH
muhtemel."
Teabing ikna olmuKa benzemiyordu. "Ama kardeKler asla konuKmazlar. Gizlilik yeminleri
var. Öleceklerini bilseler bile."
Langdon, "Kesinlikle," dedi. "Yani eFer sHrrH asla açHklamadHlar ve öldürüldülerse..."
Teabing yutkundu. "O zaman kilit taKHnHn yeri sonsuza dek kaybolacaktH!"
Langdon, "Ve beraberinde," dedi. "Kutsal Kâse'nin yeri."
Langdon'Hn aFzHndan çHkan kelimelerle Teabing'in vücudu adeta sallandH. ArdHndan daha
fazla ayakta durmaya mecali yokmuK gibi, kendini bir sandalyeye bHrakHp, pencereden dHKarH
baktH.
YanHna giden Sophie yumuKak bir sesle konuKuyordu. "BüyükbabamHn içinde bulunduFu
durum gözönüne alHnHrsa, tamamen ümitsizlik için. de sHrrH, kardeKliFin dHKHndan birine
geçirmeye çalHKtHFH düKünülebilir. GüvenebileceFini düKündüFü birine. Ailesinden birine."
Teabing'in benzi atmHKtH. "Ama böyle bir saldHrHyH yapabilecek kiKi... kardeKlik hakkHnda
bunca bilgiyi öFrenebilecek biri..." Durdu, farklH bir korku duymaya baKlamHKtH. Tek bir gücün
iKi olabilir. Bu tip bir sHzHntHyH ancak tarikatHn en eski düKmanH yapabilir."
Langdon baKHnH kaldHrdH. "Kilise."
"BaKka kim olabilir? Roma yüzyHllardHr Kâse'yi arHyor."
Sophie kuKku duyuyordu. "BüyükbabamH kilisenin öldürdüFünü mi düKünüyorsunuz?"

Teabing, "Kilisenin kendisini korumak için tarihte iKlediFi ilk cinayet bu deFil. Kutsal
Kâse'nin beraberindeki belgeler çok tehlikeli ve kilise onlarH yHllardHr yok etmek istiyor," diye
yanHtladH.
Langdon, Teabing'in, bu belgeleri elde etmek için kilisenin insani alenen öldürdüFü
iddiasHnH kabullenmekte güçlük çekiyordu. Yeni r ve kardinallerin çoFu ile tanHKmHK olan
Langdon, onlarHn asla bir suikast planlamayacak, dinine derinden baFlH adamlar olduklarHnH
biliyordu. Tehlikeler ne olursa olsun.
Sophie'nin de aklHndan benzer düKünceler geçiyor gibiydi. “Tarikat üyelerinin kilise
d ) ndan biri tarafHndan öldürülmeleri olasH deFil mi? Kâse'nin gerçekten ne olduFunu
bilmeyen biri? Her Keyden önce sa’nHn Kadehi çekici bir hazine. Hazine avcHlarH çok daha azH
için bile cinayet iKliyor."
Teabing. 'Tecrübelerimden öFrendiFim kadarHyla," dedi. " nsanlar ulaKmak istediklerini
elde etmekten çok, korktuklarHnHn baKlarHna gelmemesi için daha büyük tehlikeleri göze
alHrlar. Ben bu suikastta tarikata karKH ümitsiz bir saldHrH sezinliyorum."
Langdon, "Leigh," dedi. "Önermede paradoks var. Katolik papazlarH, eFer bu belgelerin
sahte olduklarHna inanHyorlarsa, onlarH bulup yok etmek amacHyla neden tarikat üyelerini
öldürsünler?'
Teabing kHkHrdayarak güldü. "Harvard'Hn fildiKi kuleleri seni yumuKatmHK Robert. Evet,
Roma'daki papazlarHn imanH çok kuvvetli ve bu yüzden inançlarH, kutsal saydHklarH her Keye
karKH çHkan bu belgeler de dahil olmak üzere, her türlü felakete karKH koyabilir. Ama ya
dünyanHn geri kalanH? Kesin itikat sahibi olmayanlara ne olacak? Dünyadaki zorbalHklara
bakHp bugün TanrH nerede diyenlere ne olacak? Kilise skandallarHna bakHp kendi papazlarHnHn
çocuklara cinsel taciz yaptHFHnH saklamak için yalan söyleyen bu adamlar kim oluyor da sa
hakkHndaki gerçeFi konuKtuklarHnH iddia ediyor, diyenlere ne olacak?" Teabing durdu. "Bu
insanlar Robert bilim kilisenin sa hikâyesinin yalan olduFunu ispatladHFHnda, kendilerine
anlatHlan en büyük hikâyenin, tüm zamanlarHn en çok satan hikâyesi olduFunu düKünecekler."
Langdon cevap vermedi.
Teabing, "Belgeler ortaya çHkarsa sana ne olacaFHnH söyleyeyim," dedi "Vatikan iki bin
yHllHk tarihinde görülmemiK bir inanç kriziyle karKHlaKacak."
Uzun bir sessizliFin ardHndan Sophie, "Ama bu saldHrHnHn sorumlusu ise, neden Kimdi
harekete geçtiler? Neden bunca yHldan sonra? Tarikat Sangreal Belgeleri'ni saklH tutuyor.
Kiliseye tehdit oluKturmuyorlar ki."
SHkHntHyla içini çeken Teabing, Langdon'a baktH. "Robert sanHrHm sen tarikatHn son
hamlesini biliyorsundur?"
Langdon düKündüFü anda nefesinin kesildiFini hissetti. "Biliyorum."
Teabing, "Bayan Neveu," dedi. "Kilise ile tarikat arasHnda yHllardHr sözlü bir anlaKma
vardH. Kilise tarikata saldHrmayacak, tarikat da Sangreal Belgeleri'ni gizli tutacaktH." Durdu.
"Ama tarikat tarihinin bir bölümünde sHrrH açHklamak için yapHlan bir plan hep vardHr.
Tarihteki o özel gün geldiFinde kardeKlik sessizliFi bozmayH ve Sangreal Belgeleri'ni dünyaya
açHklayHp, sa Mesih'in gerçek hikâyesini haykHrarak en büyük zaferine ulaKmayH planlamHKtHr."
Sophie sessizce Teabing'e bakHyordu. Sonunda o da oturdu "Ve siz bugünün yaklaKtHFHnH
mH düKünüyorsunuz? Yani kilise bunu biliyor mu?”
Teabing, "Spekülasyon," dedi. "Ama çok geç olmadan belgeleri bulmak için kiliseyi
saldHrHya teKvik edebilecek bir olasHlHk."
Langdon, Teabing'in söylediklerinin akla yatkHn olmasHndan huzursuzlanmHKtH. "Sence
kilise gerçekten tarikatHn gizli tarihini öFrenmiK olabilir mi?"
"Neden olmasHn... eFer kilisenin tarikat üyelerinin kimliklerini öFrendiFini
varsayabiliyorsak, o halde mutlaka planlarHnH da öFrenmiK olmalH. Kesin tarihi bilmeseler bile,
batHl inançlarH onlarH bu yargHya götürmüK olabilir."
Sophie, "BatHl inançlarH mH?" diye sordu.

Teabing, "Kehanet," dedi. "Büyük bir deFiKiklik çaFHndayHz. YakHn zaman önce bin yHl
sona erdi ve onunla birlikte iki bin yHllHk BalHk Burcu ÇaFH da kapandH... aynH zamanda
Mesih'in burcu. Herhangi bir astroloji simgebilimcisinin söyleyeceFi gibi, BalHk Burcu'na
göre, insana ne yapmasH gerektiFi yüksek makamlarca söylenmelidir, çünkü insan kendisi için
neyin iyi olduFunu düKünme yeteneFine sahip deFildir. DolayHsHyla hararetli bir din devri
yaKanmHKtHr. Fakat Kimdi, Kova Burcu ÇaFH'na giriyoruz, bu burca göre insan gerçe i
öFrenecek ve kendi adHna düKünme yeteneFine sahip olacaktHr. Aradaki ideolojik deFiKim çok
büyük ve gerçekleKmeye baKladH."
Langdon ürperdiFini hissetti. Astrolojik kehanetler onun için hiçbir zaman ilginç ya da
kayda deFer olmamHKtH ama kilisede yakHn takipçileri olduFunu biliyordu. "Kilise bu geçiK
dönemine ZamanHn Sonu diyor."
Sophie Küpheyle bakHyordu. "DünyanHn sonu gibi mi? KHyamet mi?'
Langdon, "HayHr," diye cevap verdi. "Bu ortak bir yanHlgH Pek çok dinde ZamanHn
Sonu'ndan bahsedilir. Bahsedilen dünyanHn sonu deFil, çaFHn sonudur, sa'nHn doFumuyla
baKlayan BalHk ÇaFH iki bin yHl sürdü kapanan bin yHlla sona erdi. imdi Kova ÇaFH'na geçtik,
ZamanHn Sonu geldi."
Teabing, "Kâse tarihçilerinin çoFu," diye ekledi. "Tarikat sahiden gerçeFi açHklamayH
planlHyorsa, tarihin bu anHnHn sembolik açHdan uygun olacaFHna inanHyor. ÇoFu tarikat uzmanH,
ki bunlara ben de dahilim, kardeKliFin yapacaFH açHklamanHn yeni bin yHlla çakHKacaFHnH
tahmin ediyordu. Öyle olmadHFH ortada. Kabul etmek gerekir ki, Roma takvimi astrolojik
tarihlerle tam olarak uyuKmaz, bu yüzden kehanette bazH karanlHk alanlar var. Kilise kesin
tarihin yaklaKtHFHnH içerden mi haber aldH yoksa astrolojik kehanet yüzünden endiKeye mi
kapHldH bilemiyorum. Zaten hiç önemli deFil. Her iki senaryo da kilisenin kendini müdafaa
etmek için tarikata karKH saldHrHya ermesinin nedenini açHklHyor." Teabing kaKlarHnH çattH. "Ve
inan bana, eFer kilise Kutsal Kâse'yi bulursa onu yok edecek. Beraberinde belgeleri ve
MagdalalH Meryem'in kalHntHlarHnH." Gözleri yaKarmHKtH. " Kte o zaman hayatHm, yok olan
Sangreal Belgeleri'yle birlikte tüm kayHtlar kaybolacak. Kilise binlerce yHllHk tarihi yeniden
yazmak savaKHnH kazanmHK olacak. GeçmiK sonsuza dek silinecek."
Sophie yavaKça haç Keklindeki anahtarH süveterinin cebinden çHkararak Teabing'e uzattH.
AnahtarH eline alan Teabing, dikkatle baktH. "Aman TanrHm, Tarikat mührü. Bunu nereden
buldunuz?"
"Bu gece büyükbabam ölmeden önce bana verdi."
Teabing parmaklarHnH haçHn üstünde gezdirdi. "Bir kilise anahtarH mH?"
Sophie derin bir nefes aldH. "Bu anahtar kilit taKHna ulaKmaya yarHyor."
Teabing yüzündeki inanmayan ifadeyle baKHnH aniden yukarH kaldHrdH. " mkânsHz! Hangi
kiliseyi atlamHK olabilirim? Fransa'daki bütün kiliseleri aradHm!"
Sophie, "Kilisede deFildi," dedi. "Bir sviçre emanet bankasHndaydH."
Teabing'in heyecanlH görüntüsü kaybolmuKtu. "Kilit taKH bir bankada mHydH?"
"Kasa," diye düzeltti. Bir banka kasasH mH?" Teabing baKHnH hHzla iki yana salladH. "Bu
imkansHz. Kilit taKHnHn gül iKareti altHnda saklH olmasH gerekiyordu."
Langdon, "Öyle," dedi. "BeK yapraklH gül kabartmalH gül aFacHndan bir kutunun içinde
saklHydH."
Teabing iyice afallamHKtH. "Siz kilit taKHnH gördünüz mü?"
Sophie baKHnH salladH. "Bankaya gittik."
Gözleri korkuyla dolan Teabing yanlarHna yaklaKtH. "DostlarHm, bir Keyler yapmalHyHz.
Kilit taKH tehlikede! Onu korumak bizim görevimiz peki ya baKka anahtarlar varsa? Mesela
öldürülen sénéchaux'larda? EFer kilise de sizin yaptHFHnHz gibi bankaya girebilirse..."
Sophie, "O zaman çok geç kalmHK olurlar," dedi. "Kilit taKHnH biz aldHk."
"Ne! Kilit taKHnH saklandHFH yerden çHkardHnHz mH?"
Langdon, "EndiKelenme," dedi. "Kilit taKH iyi bir yerde saklH."

"Umar m, fazlas yla iyi bir yerdedir!"
Kendini tutamadan sHrHtan Langdon, "AslHnda," dedi. "KoltuFunun altHndaki tozlarH hangi
sHklHkta temizlediFine baFlH."
Chateau Villette'in dHKHnda esen rüzgâr artmHK ve pencerenin yanHna emekleyerek yaklaKan
Silas'Hn cüppesini havalandHrmHKtH. KonuKulanlarHn çoFunu duyamadHFH halde, kilit taKH
kelimesi pek çok kez camdan dHKarH sHzmHKtH.
-çeride.
ÖFretmen'in sözleri kelimesi kelimesine aklHndaydH. Chateau Villette'ye gir. Kilit ta) n al.
Kimseye zarar verme.
imdi Langdon ile diFerleri aniden baKka bir odaya geçerek, çalHKma odasHnHn HKHklarHnH
söndürmüKlerdi. Silas avHna yaklaKan bir panter gibi cam kapHya doFru, sürünerek ilerledi.
Kilitli olmadHklarHnH görünce içeri girerek, kapHlan arkasHndan sessizce kapattH. DiFer odadan
gelen boFuk sesleri duyabiliyordu. SilahH cebinden çHkaran Silas emniyeti açtH ve koridorda
ilerlemeye baKladH.
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TeFmen Collet, Leigh Teabing'in garaj yolunun baKHnda tek basma durmuK, heybetli eve
bakHyordu. Iss z. Karanl k. Saklanmak için iyi bir yer. Collet yarHm düzine adamHnHn sessizce
çitlerin etrafHnH sardHFHnH gördü. Üzerinden aKHp, evi birkaç dakika içinde kuKatabilirlerdi.
Langdon, Collet'nin adamlarHnHn ani baskHn yapmasH için daha uygun bir yer seçemezdi.
Sonunda telefonu çaldHFHnda, Collet, Fache'yi kendisi aramak üzereydi.
Fache, geliKmelerden Collet'nin tahmin ettiFi kadar memnun deFildi. "Neden kimse bana
Langdon'Hn yerini tespit ettiFimizi söylemedi?"
'Telefonda görüKüyordunuz ve..,"
"Tam olarak neredesin TeFmen Collet?"
Collet, ona adresi verdi. "Arazi, Teabing isimli bir ngiliz’e ait. Langdon buraya gelmek
için hatHrH sayHlHr bir yol kat etmiK, araç güvenlik kapHsHnHn ardHnda. çeriye zorla girildiFine
dair bir belirti yok, yani Langdon ev sahibini tanHyor olabilir."
Fache, "Geliyorum," dedi. "Yerinizden ayrHlmayHn. Bu meseleyle Kahsen ilgileneceFim."
Collet'nin aFzH bir karHK açHk kaldH. "Ama yüzbaKHm, yirmi dakika uzaktasHnHz! Hemen
harekete geçmemiz gerekli. Onu köKeye sHkHKtHrdHm. Toplam sekiz adamHm var. Dördü tüfekli,
diFerlerinin tabancasH var."
"Beni bekleyin."
"YüzbaKHm, ya içerde Langdon birini rehin almHKsa? Ya bizi görüp yaya kaçmaya karar
verirse? imdi harekete geçmemiz gerek! AdamlarHm pozisyonlarHnH aldH ve hazHr bekliyorlar."
“TeFmen Collet, harekete geçmek için benim gelmemi bekleyeceksiniz. Bu bir emirdir."
Fache telefonu kapatmHKtH.
Hayret içindeki TeFmen Collet, telefonunu kapattH. Fache ne diye beklememi istiyor?
Collet cevabH biliyordu. Sezilerinin kuvvetli olmasHyla ün yapmasHna raFmen, Fache gururuna
fazlasHyla düKkün biriydi. Fache tutuklama vesilesiyle itibar n art rmak istiyor.
Televizyonlarda Amerika kadar kendi yüzünün de gösterilmesini istiyordu. Patron gelip günü
kurtarana kadar Collet'nin vazifesi kaleyi kollamaktH.
Beklerken, Fache'nin gecikmesinin baKka bir nedeni aklHna geldi. Hasar kontrolü.
Emniyet teKkilatHnda, bir kaçaFHn tutuklanmasH sadece bir nedenden ötürü geciktirilirdi,
Küphelinin suçundan emin olmadHklarH zamanlarda. Fache, Langdon' n arad m z adam
olmad ndan m )üpheleniyor? Bu düKünce korkutucuydu. YüzbaKH Fache, Langdon'H
tutuklamak için o gece herkesi seferber etmiKti... Interpol bile cinayet zanlHsHnH arHyordu.
AyrHca FransHz televizyonunda tanHnmHK bir AmerikalHyH cinayet suçuyla haksHz yere
yargHlarsa, bu iKin siyasi sonuçlarHndan Bezu Fache bile kurtulamazdH. EFer Fache Kimdi bir
hata yaptHFHnH fark etmiKse, Collet'ye harekete geçmemesini söylemesi mantHklH olurdu.
Fache'nin ihtiyaç duyacaFH son Key Collet'nin masum bir ngiliz’in özel mülküne yHldHrHm
baskHnH yaparak Langdon'H silah zoruyla almasHydH.
Collet bununla birlikte, Langdon'Hn masum olmasHnHn davadaki en garip paradokslardan
birini açHkladHFHnH fark ediyordu: KurbanHn torunu Sophie Neveu, neden katil zanlHsHna yardHm
etmiKti? Langdon'Hn haksHz yere suçlandHFHnH bilmediFi müddetçe tabii. Fache bu gece
Sophie'nin tuhaf tutumunu açHklamak için tüm açHklamalarH düKünmüKtü. Bunlara, Sauniére'in
tek vârisi olan Sophie'nin gizli âKHFH Robert Langdon'H miras parasH için büyükbabasHnH
öldürmeye ikna etmiK olmasH da vardH. Sauniére bundan Küphelendiyse, polise P. S. Robert
Langdon'H bul, diye bir mesaj bHrakmHK olabilirdi. Collet iKin içinde baKka bir iK olduFundan
emindi. Sophie Neveu, böylesine alçak bir iKe karHKmayacak kadar güvenilir biriydi.
"TeFmenim?" Ajanlardan biri koKarak yanHna geldi. "Bir araba bulduk.
Collet, ajanHn peKinden garaj yolunun yaklaKHk elli metre arkasHn yürüdü. Ajan, yolun karKH
tarafHndaki geniK banketi iKaret etti. Orada, ÇalHlHklar arasHnda siyah bir Audi, neredeyse

görünmeyecek biçimde park edilmiKti. KiralHk araba plakasH vardH. Collet kaportayH tuttu. IsH
hâlâ hissediliyordu. Hatta sHcaktH.
Collet, "Langdon bununla gelmiK olmalH," dedi. "Araba kiralama Kirketini arayHn. ÇalHnmHK
mH öFrenin."
“Peki efendim."
ParmaklHklarHn bulunduFu taraftan bir baKka ajan, Collet'ye seslendi. “TeFmenim, Kuna bir
bakar mHsHnHz?" Collet'ye bir çift gece görüK gözlüFü uzattH "Garaj yolunun bitimindeki
koruluFa bakHn."
Collet gözlüFü tepeye doFru kaldHrdH ve görüK ayarlarHyla oynadH. YeKilimsi Kekiller
yavaKça belirginleKmeye baKlamHKtH. Garaj yolundaki virajdan baKlayarak, yukarH doFru takip
etti ve korunun olduFu yerde durdu. BakakalmHKtH. Orada, aFaçlarHn arasHnda zHrhlH bir kamyon
duruyordu. Collet'nin o gece Zürih Emanet BankasH'ndan ayrHlmasHna izin verdiFi kamyonun
aynHydH. Bunun bir çeKit garip rastlantH olmasHnH diliyor, ama olmadHFHnH biliyordu.
Ajan, "Her Key ortada," dedi. "Langdon ile Neveu bankadan bu kamyonla kaçmHKlar."
Collet'nin sesi kesilmiKti. Barikatta durdurduFu zHrhlH kamyonun Koförünü düKündü. Rolex.
Gitmek için sabHrsHzlanmasH. Yük kasas n kontrol etmedim.
Collet bankadan birinin Langdon ile Sophie'nin bulunduFu yer hakkHnda yalan söyleyip,
kaçmalarHna yardHmcH olduFunu fark etmiKti. Ama kim? Ve neden? Belki de Fache, bu yüzden
Collet'nin henüz harekete geçmesini istemiyordu. Belki de Fache bu akKamki olaya Langdon
ile Sophie'den daha fazla kiKinin karHKtHFHnH düKünüyordu. Peki Langdon ve Sophie z rhl
kamyonla geldiyse, siyah Audi'yle kim geldi?
Yüzlerce kilometre güneyde, kiralHk bir Beechcraft Baron 58 Tiren Denizi üstünden
kuzeye doFru uçuyordu. Gökyüzü sakin olduFu halde, her an midesinin bulanabileceFini
hisseden Piskopos Aringarosa, elinde koltuFun arkasHndaki torbayla hazHr bekliyordu. Paris'le
yaptHFH görüKmenin beklediFi telefonla ilgisi yoktu.
Küçük kabinde tek baKHna oturan Aringarosa, parmaFHndaki altHn yüzüFü döndürdü ve
duyduFu korku ve ümitsizlik hislerini bastHrmaya çalHKtH. Paris’te her )ey ters gitti. Gözlerini
kapayan Aringarosa, Bezu Fache’nin durumu düzeltebilmesi için bir dua okudu.
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Divanda oturan Teabing, kucaFHndaki tahta kutuyu bebek beKiFi gibi tutarken, kapaktaki
özenle iKlenmiK gül kabartmasHna hayranlHkla bakHyordu. Bu gece hayat m n en tuhaf ve en
sihirli gecesi oldu.
Teabing'in baKHnda, Langdon ile yan yana duran Sophie, "KapaFH açHn," diye fHsHldadH.
Teabing gülümsedi. Bana acele ettirme. Kilit taKHnH arayarak geçirdiFi yHllardan sonra, bu
anHn her salisesinin tadHnH çHkartmak istiyordu. Avucunu tahta kapaFHn üstünde gezdirirken,
kabartmalH çiçeFin dokusunu hissediyordu.
"Gül," diye fHsHldadH. Gül, Magdalal d r, Kutsal Kâse'dir. Gül, yolu gösteren pusulad r.
Teabing kendini sersemlemiK gibi hissediyordu. Kilit taKHnH aradHFH yHllar boyunca, Fransa'daki
tüm kiliselerin ve katedrallerin gizli geçitlerine, gül pencerelerin altHndaki yüzlerce kemere
bakmHKtH. La clef de voûte... Gül i)aretinin alt ndaki ta) anahtar.
Teabing yavaKça kapaFHn kilidini açarak, kaldHrdH.
BakHKlarH sonunda kutunun içindekiyle karKHlaKtHFH anda, bunun kilit taKH olabileceFini
anlamHKtH. Birbiriyle baFlantHlH döner harflerle bezenmiK taK bir silindire bakHyordu. GördüFü
nesne ona KaKHrtHcH derecede tanHdHk geliyordu.
Sophie, "Da Vinci'nin günlüklerine bakarak tasarlandH," dedi. " BüyükbabamHn hobisi
bunlarH yapmaktH."
Elbette, diye düKündü Teabing. Eskizlerini ve taslaklarHnH görmüKtü. Kutsal Kâse'ye
götüren anahtar bu ta) n alt nda yat yor. Teabing nazikçe tuttuFu aFHr kripteksi kutudan
kaldHrdH. Silindirin nasHl açHlacaFHna dair ufak fikri olmamasHna raFmen, kendi kaderinin
içinde durduFunu hissediyordu. ÜmitsizliFe kapHldHFH anlarda Teabing hayatHnH adadHFH bu
arayHKHn ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceFini sorgulamHKtH. ArtHk bu Küpheler sona ermiKti
Eski kelimeleri duyabiliyordu... Kâse efsanesinin doFuKunu:
Vous ne trouvez pas le Saint-Graal, c'est le Saint-Graal qui vo s trouve.
Kâse'yi sen bulamazsan, Kâse seni bulur.
Ve bu gece inanHlmaz bir Kekilde, Kutsal Kâse'yi bulmak için gerekli olan anahtar, ön
kapHsHndan içeri girmiKti.
Sophie ile Teabing kripteks ile oturup, sirkeden, harflerden ve Kifrenin ne olabileceFinden
bahsederlerken, Langdon gül aFacH kutuya daha iyi bakabilmek için, odanHn arka tarafHndaki
aydHnlHk bir masaya götürdü. Teabing'in az önce söylediFi sözler, Langdon'Hn zihninde
tekrarlHyordu.
Kâse'nin anahtar gül i)aretinin alt nda gizli.
Langdon kutuyu HKHFa tutarak, gül kabartmasHnH inceledi. AhKap iKleri ve kabartmalH
mobilyalar sanattaki uzmanlHk alanHna girmese de, Madrid yakHnlarHndaki spanyol
manastHrHnHn mozaik kaplH ünlü tavanHnHn, yapHmHndan üç yüzyHl sonra dökülerek, keKiKler
tarafHndan alttaki sHvaya yazHlan kutsal metinleri açHFa çHkarttHFHnH hatHrlHyordu.
Langdon güle bir kez daha baktH.
Gülün alt nda.
Sub Rosa.
S r.
Koridorda duyduFu bir çarpma sesi Langdon'Hn arkasHnH dönmesine neden oldu,
Teabing'in uKaFH geçmiK olmalHydH. Langdon yeniden kutuya döndü. Gülü çHkarHp
çHkaramayacaFHnH düKünürken parmaklarHnH kabartmanHn kenarlarHnda gezdiriyordu, ama
iKçilik mükemmeldi. Gül iKlemekle, üzerine yerleKtirildiFi içi oyulmuK katman arasHna keskin
bir bHçak sokabileceFini düKündü.

Kutuyu açarak, kapaFHn içini inceledi. Girinti çHkHntHsH yoktu. Kutunun pozisyonunu
deFiKtirdiFinde HKHk, kapaFHn altHnda ve tam ortasHnda küçük deliFe benzeyen bir Keyi
aydHnlatmHKtH. Langdon kapaFH kapatarak, kabartmalH sembolü üst tarafHndan inceledi. Delik
yoktu.
-çinden geçmiyor.
Kutuyu masanHn üstünde bHrakarak, gözleriyle odayH aradH ve tutturulmuK bir kâFHt destesi
gördü. AtasH alarak kutunun yanHna gitti. KapaFH açHp, deliFi yeniden inceledi. AtasH
düzleKtirip bir ucunu dikkatle delikten içeri soktu. Nazikçe itti. Fazla kuvvet harcamasHna
gerek kalmamHKtH. MasanHn üstüne düKen bir Keyin sesini duymuKtu. Bakmak için kapaFH
kapattH. Yapboz parçalarHna benzeyen küçük bir tahta parçasHydH. Tahta gül kapaktan çHkarak,
masanHn üstüne düKmüKtü.
Sesi soluFu kesilen Langdon, kapakta gülün çHktHFH noktaya bakHyordu. Oraya, kusursuz
bir el tarafHndan, daha önce hiç görmediFi bir dilde dört satHrlHk bir metin kazHnmHKtH.
Sami dili karakterlerine benziyor, diye düKündü Langdon ama lisan tan yamad m.
ArkasHnda hissettiFi ani bir hareket dikkatini çekmiKti. BaKHna yediFi apansHz bir darbe onu
dizlerinin üstüne yuvarlamHKtH.
Yere düKerken, silah tutan, soluk bir hayaletin etrafHnda dolaKtHFHnH gördüFünü sandH.
ArdHndan her taraf simsiyah oldu.
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Sophie Neveu emniyet teKkilatHnda çalHKtHFH halde o geceye kadar kendisine hiç silah
doFrultulmamHKtH. imdi bakmakta olduFu silah, uzun beyaz saçlH, devasa bir Albino'nun
soluk elinde duruyordu. Ürkütücü kHrmHzH gözlerle Sophie'ye bakHyordu. Üzerine giydiFi yün
cüppe ve belindeki ip kuKakla, ortaçaFdan kalma papazlarH andHrHyordu. Sophie, adamHn kim
olduFu konusunda tahmin yürütemediFi halde Teabing'în, iKin arkasHnda kilisenin yer aldHFH
hakkHndaki Küphelerine saygH duymaya baKlamHKtH.
KeKiK boFuk sesiyle, "Ne için geldiFimi biliyorsunuz," dedi.
Sophie ile Teabing, saldHrganHn isteFi üzere kollarHnH havaya kaldHrmHK bir halde divanda
oturuyorlardH. Langdon inleyerek yerde yatHyordu. KeKiK gözlerini derhal Teabing'in
kucaFHndaki kilit taKHna çevirdi.
Teabing'in meydan okuyan bir sesi vardH. "Bunu açamazsHn."
SilahHnH bir Sophie'ye bir Teabing'e çeviren keKiK, biraz daha yaklaKarak, "ÖFretmen'im
çok akHllHdHr," diye cevap verdi.
Sophie, Teabing'in uKaFHnHn nerede olduFunu merak ediyordu. Robert’ n dü)tü ünü
duymad m ?
Teabing, "ÖFretmen'in kim?" diye sordu. "Belki sorunu parayla çözebiliriz,"
“Kâse'ye paha biçilemez." Biraz daha yaklaKtH.
Teabing, keKiKin bacaFHndan akan kanHn toplandHFH bileFini göstererek, sakin bir tonla,
"Kanaman var," dedi. "Ve topallHyorsun."
Teabing'in yanH baKHnda duran metal koltuk deFneklerini gösteren keKiK, “Senin gibi," diye
yanHtladH. " imdi kilit taKHnH bana ver." Teabing KaKkHn bir sesle, "Sen kilit taKHnH biliyor
musun?" diye sordu.
"Benim ne bildiFimi boK ver. imdi yavaKça ayaFa kalk ve onu bana ver.
"AyaFa kalkmakta güçlük çekiyorum."
"Çok iyi. Kimsenin ani hareket yapmamasHnH tercih ederim."
Teabing saF eliyle koltuk deFneklerinden birini, sol eliyle kilit taKHnH tuttu. AFHr silindiri
sol eliyle taKHrken yalpalayarak ayaFa kalktH ve sonra saF koltuk deFneFinin üzerine doFru
eFildi.
KeKiK doFrudan Teabing'in baKHna doFru tuttuFu tabancasHyla ona otuz santim kadar
yaklaKtH. KeKiK silindire doFru uzanHrken, Sophie kendini son derece çaresiz hissediyordu.
Teabing, "BaKaramayacaksHn," dedi. "Bu taKH ancak uygun kiKi açabilir."
Uygun ki)inin kim oldu una Tanr karar verir, diye düKündü Silas,
Kolu titremeye baKlayan koltuk deFnekli adam, "Biraz aFHr," dedi "Hemen almazsan,
korkarHm yere düKüreceFim!" Tehlikeli bir Kekilde sallandH.
Silas taKH almak için öne doFru adHm attH, fakat o bunu yaptHFH sHrada koltuk deFnekli adam
dengesini kaybetmiKti. Koltuk deFneFi kayHnca, saF yanma doFru yHkHlmaya baKladH. Hay r!
TaKH kurtarmak için atHlan Silas, bu sHrada silahHnH indirmiKti. Ama kilit taKH ondan uzaFa doFru
hareket ediyordu. Adam saF tarafa düKerken, sol eli arkaya gitti ve silindir avucundan kayarak
koltuFun üstüne fHrladH. AynH anda, adamHn altHndan kayan koltuk deFneFi havada geniK bir
kavis çizerek Silas'Hn bacaFHna doFru yöneldi.
Koltuk deFneFi keçe kemerine çarptHFHnda, taze yaralarHna batan kancalar Silas'Hn
bedenine muazzam bir acH vermiKti. ki büklüm kalan Silas dizlerinin üstüne çökünce,
kemerin daha da batmasHna neden olmuKtu. KulaklarH saFHr edecek bir sesle patlayan silahtan
çHkan kurKun, Silas yere düKerken kimseye zarar vermeden döKeme tahtalarHna saplanmHKtH.
SilahHnH kaldHrHp, yeniden ateK etmeye fHrsat bulamadan, kadHnHn tekmesini çenesine yedi.

Garaj yolunun sonunda duran Collet patlama sesini duymuKtu. BoFuk ateK sesi,
damarlarHndaki kanHn hHzlanmasHna neden oldu. Fache yola çHkmHK olduFundan, Langdon'H bu
gece tek baKHna yakalama hayalleri zaten suya düKmüKtü. Ama Fache görevini ihmal ettiFi
gerekçesiyle onu Yürütme Tetkik Kurulu'nun önüne çHkartHrsa, Collet'nin iKi bitecekti.
Evde bir silah patlad ! Ve sen garaj yolunun sonunda m bekledin?
Collet gizli baskHn KansHnHn çoktan kaçtHFHnH biliyordu. Ama aynH zamanda orada bir saniye
daha hiçbir Key yapmadan durursa, sabaha meslek hayatH diye bir Key kalmayacaFHnH da
biliyordu. Mülkün demir kapHsHna bakarken kararHnH verdi.
"AKaFH indirin."
Robert Langdon sersemlemiK baKHnHn derinliklerinde silah sesini duymuKtu. AyrHca bir de
feryat duymuKtu. Kendi feryadH mH? KafatasH arkasHndan matkapla deliniyormuK gibi
hissediyordu. YakHnlarda bir yerlerde, insanlar konuKuyorlardH.
Teabing, "Neredeydin sen?" diye baFHrHyordu.
UKak telaKla içeri girmiKti. "Neler oldu? Aman TanrHm! Bu kim? Polisi arayacaFHm."
"Kör olasH! Polisi arama. Bir iKe yara da, git Ku canavarH baFlayacaFHmHz bir Keyler getir."
Sophie arkasHndan, "Ve biraz buz," diye seslendi.
Langdon yine kendinden geçmiKti. Daha çok ses. Hareketler. imdi divanda oturuyordu.
Sophie, onun baKHna bir buz torbasH koymuKtu. KafatasH aFrHyordu. Sonunda Langdon'Hn
gözündeki bulanHklHk gittiFinde, yerde yatan birini gördü. Hayal mi görüyorum? Albino
keKiKin dev cüssesi baFlanmHK Ve aFzHna yapHKkanlH bant yapHKtHrHlmHKtH. Çenesi yarHlmHK ve
saF kalçasHnHn olduFu taraf kan içinde kalmHKtH. O da kendine yeni geliyor gibiydi.
Langdon, Sophie'ye döndü. "Bu kim? Ne... oldu?"
Teabing topallayarak yanHna geldi. "Acme Ortopedi tarafHndan yapHlan bir Excalibur
sallayan Kövalye hayatHnH kurtardH."
Ha? Langdon dik oturmaya çalHKtH.
Sophie'nin duyarlH dokunuKu onu kendine getirdi. "Kendine biraz zaman tanH Robert."
Teabing, "KorkarHm," dedi. "Bayan arkadaKHna içinde bulunduFum durumun tatsHz
faydalarHnH gösterdim. SanHrHm herkes durumumu hafife alHyor.
Langdon oturduFu divandan keKiKe bakHp, neler olduFunu tahmin etmeye çalHKtH.
Teabing, "Keçe kemer takHyordu," diye açHkladH.
"Ne takHyordu?"
Teabing yerde duran kanlanmHK kancalH deri kayHKH gösterdi, "N terbiye kemeri. KalçasHnHn
üstüne takmHKtH. Çok dikkatli niKan aldHm" '"
Langdon baKHnH ovuKturdu. Nefis terbiye kemerlerini biljy0 "Ama nasHl... bildin?"
Teabing sHrHtHyordu. "HHristiyanlHk benim uzmanlHk alanHm Robert bazH tarikatlar
duygularHnH fazlasHyla belli ediyorlar." Koltuk deFneFiyle keKiKin cüppesinden sHzan kanH
iKaret etti. "Bunun gibi mesela."
KHsa süre önce medyada gösterilen Opus Dei üyesi Boston'lH ünlü iKadamlarHnH hatHrlayan
Langdon, "Opus Dei," diye mHrHldandH. EndiKeli is arkadaKlarH bu adamlarH üç parçalH takHm
elbiselerinin altHna terbiye kemerleri taktHklarH gerekçesiyle halkHn gözü önünde suçlamHKlardH.
AslHnda üç adamHn böyle bir Key yaptHFH yoktu. Opus Dei'nin pek çok üyesi gibi, bu iKadamlarH
da önemsiz kiKilerdi ve bedensel ceza ibadetinde bulunmuyorlardH. Dindar birer Katolik,
çocuklarHna baFlH birer baba ve cemaatin müdavim üyeleriydiler. Ama medya elbette, onlarHn
mezheple olan ruhani baFHna deFinir deFinmez, mezhebin daha katH olan "asHl" üyelerini.. u
anda Langdon’Hn önünde yatan keKiK gibi üyelerini sayHp dökmeye baKlamHKtH.
Teabing kanlH kemere yakHndan bakHyordu. "Ama Opus Dei neden Kutsal Kâse'nin
peKinde olsun?"
Langdon bunu düKünemeyecek kadar sersemlemiKti.

Tahta kutunun yanHna yürüyen Sophie, "Robert," dedi. "Bu nedir' Langdon'Hn kapaktan
çHkarttHFH gül kabartmasHnH tutuyordu.
"Kapaktaki oymalH yazHnHn üstünde duruyordu. Alttaki metnin bu kilit taKHnH açmak için
ipucu vereceFini sanHyorum."
Sophie ile Teabing henüz cevap veremeden, bir kilometrelik gar yolunun aKaFHsHnda
aniden sirenler ve mavi polis HKHklarH belirmiKti
Teabing kaKlarHnH çattH. "DostlarHm, sanHrHm bir karar vermemiz gerekiyor. Ve bunu çabuk
yapsak iyi olacak."
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Collet ile ajanlarH, ellerinde silahlarHyla Sir Leigh Teabing'in ön kapHsHndan içeri daldHlar.
DaFHlarak, birinci kattaki tüm odalarH aramaya baKladHlar. Kabul salonunun zemininde bir
kurKun deliFi, biraz kan, kancalH tuhaf bir kemer ve kHsmen kullanHlmHK yapHKkanlH bant rulosu
buldular. Birinci kat tamamen boK gibi görünüyordu.
Collet, adamlarHnH ikiye bölüp bodrum katHyla, evin arka tarafHnH arayacaFH sHrada, üst
kattan sesler geldiFini duydu.
"Yukardalar!"
GeniK merdivenlerden koKarak yukarH çHkan Collet ve adamlarH, karanlHk yatak odalarHyla
koridorlardan geçerek sesin geldiFi yere yaklaKHrken, kocaman evi oda oda aradHlar. Sesler,
uzun bir koridorun sonundaki odadan geliyor gibiydi. ÇHkHK yollarHnH kapatan ajanlar,
koridorda aFHr adHmlarla ilerlediler.
Son odaya geldiklerinde, Collet kapHnHn ardHna kadar açHk olduFunu gördü. Sesler aniden
kesilmiK, yerini makine sesini andHran bir gürültü almHKtH.
Collet kolunu yana kaldHrarak iKaret verdi. Usulca kapHnHn önüne gelerek HKHk düFmesini
açtH. Dönerek odaya girmiK, adamlarH arkasHndan içeri dalmHK ve Collet baFHrarak silahHnH...
hiçbir Keye doFrultmuKtu. BoK bir misafir odasH. El deFmemiK,
Gürültülü araba motoru sesleri, yataFHn yanHndaki duvara monte edilmiK siyah bir
elektronik panelden geliyordu. Collet, evin diFer yerlerinde de bunlardan görmüKtü. Bir çeKit
dahili haberleKme sistemiydi. Hemen yanHna gitti. Panelin üstünde yaklaKHk bir düzine düFme
vardH:
SALON... MUTFAK...ÇAMA IRHANE...K LER
Peki araba sesi hangi cehennemden geldi?
YATAK ODASI... CAMEKÂNLI ODA... AMBAR
KÜTÜPHANE
Ambar! Collet saniyeler içinde aKaFH inmiK ve yolun üstündeki adamlarHndan birini yanHna
alarak arka kapHya koKmuKtu. Adamlar arka taraftaki çimenleri geçerek, soluk soluFa
yHpranmHK gri ambarHn önüne vardHlar. Collet daha içeri girmeden, uzaklaKan bir arabanHn
motor sesini duyabiliyordu. SilahHnH çekerek, içeri girdi ve HKHklarH açtH.
AmbarHn saF tarafH, basit bir atölyeden oluKuyordu -çim biçme makineleri, otomobil
gereçleri, bahçe malzemeleri. YakHndaki duvarda benzer bir haberleKme paneli vardH.
DüFmelerden biri aKaFH inmiK, içerideki sesleri gönderiyordu.
M SAF R ODASI II.
Collet öfkeyle gerisin geriye döndü. Haberle)me sistemiyle bizi yan ltt lar! AmbarHn diFer
tarafHna baktHFHnda, at ahHrlarHnH gördü. At yoktu. Ev sahibinin baKka türden beygir gücünü
tercih ettiFi belli oluyordu; ahHrla etkileyici bir araba parkHna dönüKtürülmüKtü. Harika bir
koleksiyondu.. siyah bir Ferrari, yepyeni bir Rolls-Royce, antika bir spor Aston Marti bir
Porsche 356.
Son ahHr boKtu.
Derhal oraya koKan Collet, yerdeki yaF lekelerini gördü. Arazinin d ) na ç kamazlar.
Garaj yolu ve kapH, bu gibi durumlarH önlemek iç devriye arabasH tarafHndan kapatHlmHKtH.
"Efendim?" Ajan ahHrlarHn bittiFi yeri gösteriyordu.

AmbarHn arka kapHsH sonuna kadar açHlmHKtH. AmbarHn arkasHnda karanlHk, çamurlu ve
engebeli arazi görülüyordu. KapHya koKan Collet karanlHkta bir Keyler görmeye çalHKtH.
GörebildiFi tek Key, uzaktaki ormanHn zayHf gölgesiydi. Araba farlarH yoktu. Bu aFaçlHklH
vadide düzinelerce yangHn yolu ve av patikasH olmalHydH ama Collet onlarHn ormana
ulaKamayacaFHndan emindi. "Birkaç adam al ve o bölgeye yayHlHn. YakHnlarda bir yerde
çakHlHp kalmHKlardHr. Bu spor arabalar engebeli arazide fazla gidemez.”
“ ey, efendim?" Ajan, pek çok anahtarHn asHlH durduFu kancalH paneli eriyordu.
AnahtarlarHn üstünde tanHdHk marka isimleri yazHyordu.
DAlMLER..ROLLS-ROYCE...ASTONMARTIN... PORSCHE...
Son anahtar kancasH boKtu.
Collet anahtarHn üstündeki marka adHnH okuduFunda, baKHnHn dertte olduFunu anlamHKtH.
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Java Black Pearl modeli, dört çekerli Range Rover'Hn düz vitesi dayanHklH polipropilen
farlarH, bir sürü arka far ayarH ve saF tarafta direksiyonu vardH.
Langdon aracH kullanmadHFHna memnundu.
Teabing'in uKaFH Rémy, efendisinden aldHFH emirler üzerine, Château Villette'nin
arkasHndaki ay HKHFHnHn aydHnlattHFH arazide, aracH oldukça etkileyici bir ustalHkla idare
ediyordu. FarlarHnH açmadan bir tepeciFin üstünden geçmiKti ve Kimdi araziden uzaklaKarak
uzun bir yokuKtan aKaFH iniyordu. Uzaklardaki orman siluetine doFru gidiyor gibiydi.
Kilit taKHna iyice sarHlan Langdon yolcu koltuFunda arkasHnH dönerek, Sophie ile Teabing'e
göz attH,
Sophie kaygHlH bir sesle, "BaKHn nasHl Robert?" diye sordu.
Langdon acHyla gülümsemeye çalHKtH. "Daha iyi, teKekkürler." AFrHdan ölüyordu.
Sophie'nin yanHnda oturan Teabing, omzunun üstünden koltuFun arasHndaki bagaj
bölmesinde baFlH yatan keKiKe baktH. KucaFHnda keKiKin tabancasHyla oturan Teabing, eski bir
fotoFrafta avHnHn baKHnda poz veren safariye çHkmHK bir ngiliz’e benziyordu.
YHllardHr ilk kez eFleniyormuK gibi sHrHtan Teabing, "Bu gece çHkHp gelmene çok sevindim
Robert," dedi.
"Seni bu iKe karHKtHrdHFHm için üzgünüm Leigh."
"Oh, lütfen, hayatHm boyunca bu iKe karHKmak için bekledim." Teabing Langdon’Hn
arkasHndaki ön camdan uzun çitlerin gölgesine baktH. omzuna hafifçe dokundu. "Unutma fren
HKHFH istemiyorum. Çok ihtiyaç duyarsan el frenini kullan. OrmanHn içine kadar girmek
istiyorum. Evden bizi görecekleri Kekilde bir riske girmemize gerek yok."
Rémy yokuK aKaFH inerken, Range Rover'H çitlerin arasHndaki bir boKluktan geçirmiKti.
Araç yalpalayarak üzerinde çimenlerin bittiFi patikaya vardHFHnda, önlerindeki aFaçlar ay
HKHFHnH kesti.
Önlerindeki herhangi bir Keyi seçmeye çalHKan Langdon, hiçbir )ey göremiyorum, diye
düKündü. Etraf simsiyahtH. AracHn sol tarafHna aFaç dallan sürttüFünde Rémy diFer tarafa
doFru manevra yaptH. Direksiyonu olabildiFince düz tutarak otuz metre kadar ilerledi.
Teabing, "Harika iK çHkarHyorsun Rémy," dedi. "Yeterince uzaklaKtHk sanHrHm. Robert
Kuradaki havalandHrmanHn altHndaki küçük mavi düFmeye basabilir misin? Görebiliyor
musun?"
Langdon düFmeyi bularak bastH.
Yolun üstüne yayHlan zayHf san HKHk demeti, patikanHn her iki tarafHndaki çalHlHklarH görünür
kHlmHKtH. Langdon sis farlarHnH yaktHklarHnH fark etti. Yolu görebilecekleri kadar HKHk saFlamakla
birlikte, ormanHn yeterince içine girdikleri için bu farlarla uzaktan görünmeyeceklerdi.
Teabing mutlu bir edayla, "Ee, Rémy," dedi. "FarlarH açtHk. ArtHk hayatHmHz sana emanet."
Sophie, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu.
Teabing, "Bu yol, ormanda yaklaKHk üç kilometre kadar devam eder," dedi. "Arazinin
ortasHndan geçer ve kuzeye doFru kavis çizer. Suya saplanmaz veya yolu kapayan aFaç
kütüklerine çarpmazsak, beKinci otoyola saF salim çHkarHz."
Sa salim. Langdon baKka Keyler düKünmeye çalHKtH. Gözlerini, kilit tahta kutusunun içinde
güvenle durduFu kucaFHna çevirdi. Kapaktaki gül kabartmasH yerine takHlmHKtH. Zihni
karmakarHKHk olduFu halde, Langdon kabartmayH yeniden çHkartHp, altHndaki oyma yazHyH
incelemek için sabHrsHzlanHyordu. Teabing, elini omzuna koyduFunda kapaktaki kakmayH
kaldHrmak üzereydi.
Teabing, "SabHrlH ol Robert," dedi. "ZHplayHp duruyoruz ve üstelik HKHk yok. Dua edelim de
bir Keyleri kHrmayalHm. AydHnlHktayken o lisanH tanHmadHysan, karanlHkta daha iyisini

yapamazsHn. stersen Kimdi tek parça halinde buradan uzaklaKmaya konsantre olalHm. YakHnda
bu iK için yeterince vakit bulacaksHn."
Langdon, onun haklH olduFunu biliyordu. BaKHnH bir kez sallayarak kapaFH kilitledi.
Arka tarafta baFlarHndan kurtulmaya çalHKan keKiK, inliyordu. Son aniden tekmelemeye
baKladH.
ArkasHnH dönen Teabing, silahH koltuFun üstünden ona doFrulttu. " ikâyetinizin nedenini
anlayamHyorum bayHm. Evime izinsiz girip, sevgili dostumun kafasHna kötü bir darbe indirdin.
AslHnda seni hemen cesedini ormanda çürümeye terk edebilirim."
KeKiK sesini kesmiKti.
Langdon, "Onu yanHmHzda götürmemiz gerektiFine emin misin?" diye sordu.
Teabing, "Katiyetle eminim," diye sesini yükseltti. "Cinayetten aranHyorsun Robert. Bu
hergele senin özgürlük biletin. Polis seni yakalamayH peKinden evime gelecek kadar çok
istiyor."
Sophie, "Benim hatam," dedi. "Büyük ihtimalle zHrhlH aracHn ileticisi vardH."
Teabing, "Konu bu deFil," dedi. "Polisin sizi bulmasHna KaKHrmHyorum, Opus Dei'nin
bulmasHna KaKHrdHm. Bana anlattHklarHnHzdan sonra, bu adamHn adli poliste ya da Zürih Emanet
BankasH’nda bir baFlantHsH yoksa, evime kadar sizi nasHl takip ettiFini anlayamHyorum."
Langdon bunu biraz düKündü. Bezu Fache bu geceki cinayet için bir günah keçisi bulmaya
kesinlikle kararlHydH. Vernet ise onlara aniden düKman olmuKtu. Langdon’Hn dört cinayetle
suçlandHFHnH bildiFi düKünülürse, bankacHnHn fikrini deFiKtirmesi anlaKHlHr bir Keydi.
Teabing, "Bu keKiK yalnHz çalHKmHyor Robert," dedi. "Ve tüm bunlarHn arkasHnda kim
olduFunu öFrenene kadar her ikiniz de tehlikedesiniz. yi haberse dostum, Kimdi güç senin
elinde. Arkamdaki canavar bu bilgiye sahip ve ipler her kimin elindeyse, Ku anda fazlasHyla
gergin olmalH."
Yola alHKmaya baKlayan Rémy hHzHnH arttHrHyordu. Bir çeKit su birikintisinin içinden
geçtikten sonra, hafif bir rampa aKHp, yeniden inmeye baKladHlar.
"Robert bana Ku telefonu uzatabilir misin acaba?" Teabing ön konsoldaki telefonu iKaret
ediyordu. Teabing bir numara çevirdi ve açHlmasH için uzun süre bekledi. "Richard? Seni
uyandHrdHm mH? Elbette uyandHrdHm. Aptal bir soruydu. Üzgünüm. Ufak bir sorunum var.
Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Tedavim için Rémy ile birlikte Isles'a gitmemiz gerekiyor.
ey, doFrusunu istersen, hemen. Bu kadar geç haber verdiFim için üzgünüm. Elizabeth'i yirmi
dakika içinde hazHrlayabilir misin? Biliyorum, elinden geleni yap. GörüKürüz." Telefonu
kapattH.
Langdon, "Elizabeth mi?" dedi.
"UçaFHm. Ona verdiFim parayla kraliçenin fidyesi ödenirdi."
Langdon arkasHnH dönüp ona baktH.
Teabing, "Ne?" diye hayret etti, "Adli polis peKinizdeyken Fransa'da kalmayH
düKünemezsiniz. Londra çok daha emniyetli."
Sophie de Teabing'e dönmüKtü. "Ülkeden ayrHlmamHz gerektiFini mH düKünüyorsunuz?"
"DostlarHm, medeni dünyada, Fransa'da olduFundan çok daha fazla sözüm geçer. Bununla
birlikte, Kâse'nin Büyük Britanya'da olduFum inanHlHyor. Kilit taKHnH açabilirsek, eminim
doFru yerde olduFumuzu gösterecek bir harita bulacaFHz."
Sophie, "Bize yardHm etmekle," dedi. "Büyük bir tehlikeye atHlHyorsunuz. FransHz
polisinde dostunuz kalmayacak."
Teabing yüzünü buruKturdu. "Fransa'yla iKim bitti. Buraya kilit taKHnH bulmak için
taKHnmHKtHm. O iK artHk halloldu. Bundan sonra Château Villette'yi bile görüp görmemek
umurumda deFil."
Sophie kuKkuyla sordu. "HavaalanH güvenliFinden nasHl geçeceFiz?"
Teabing kHkHr kHkHr güldü. "Ben Le Bourget'den havalanHyorum -buradan fazla uzak
olmayan özel bir hava sahasHdHr. FransHz doktorlar beni sinirlendiriyor, bu yüzden tedavi

görmek için on beK günde bir ngiltere'ye uçuyorum. Her iki tarafta da bazH imtiyaz haklarH
için ödeme yapHyorum. UçaFa bindikten sonra, ABD BüyükelçiliFinden biriyle görüKüp
görüKmeyeceFinize karar verirsiniz."
Langdon aniden büyükelçilikle hiçbir Kekilde görüKmek istemediFin fark etti.
DüKünebildiFi tek Key kilit taKH, yazHlar ve sonunda Kâse'ye ulaKHp ulaKamayacaklarHydH.
Teabing'in ngiltere konusunda haklH olabileceFini düKündü. Gerçekten de en yeni efsanelerde
Kâse'nin BirleKik KrallHk’ta olduFu anlatHlHyordu. Hatta Kral Arthur efsanesindeki Kâse
zengini Avalon AdasH'nHn bile ngiltere, Glastonbury'den baKka bir yer olmadHFHna
inanHlHyordu. Kâse her nerede olursa olsun, Langdon bir gün onu Kahsen göreceFini hiç tahmin
etmemiKti. Sangreal Belgeleri. -sa Mesih'in gerçek hikâyesi. Magdalal Meryem 'in mezar .
Bir an için, o gece kendini bir çeKit alacakaranlHk kuKaFHna düKmüK gibi hissetti... sanki gerçek
dünyanHn eriKemeyeceFi bir baloncuFun içindeydi.
Rémy, "Efendim?" dedi. "Gerçekten ngiltere'ye bir daha dönmemek üzere gitmeye kararlH
mHsHnHz?"
Teabing, onu, "Rémy endiKelenmene gerek yok," diye telkin etti "Kraliçenin ülkesine
dönmem, zevklerimden vazgeçip hayatHmHn geri kalanHnH ziyan edeceFim anlamHna gelmiyor.
KHsa süre içinde yanHmda temelli kalacaFHnH tahmin ediyorum. Devonshire'da muhteKem bir
villa satHn almayH planlHyorum, bütün eKyalarHnH getirtiriz. Macera olacak Rémy. Kesinlikle bir
macera!"
Langdon gülümsemesine engel olamadH. Teabing, ngiltere'ye yapacaFH zaferli dönüKün
planlarHnH yaparken, Langdon kendini onun bulaKHcH heveslerine kaptHrmHKtH.
Camdan dHKarH boK gözlerle bakarak, sis farlarHnHn zayHf sarH HKHFHnda geçip giden aFaçlarH
seyretti. AFaç dallarHnHn yaladHFH yan ayna içeri dönmüKtü. Langdon arka koltukta sessizce
oturan Sophie'nin yansHmasHnH gördü. Onu uzun süre seyrettikten sonra beklenmedik bir
memnuniyet duydu. Gece boyunca yaKadHFH sHkHntHlara raFmen, Langdon böyle hoK bir
arkadaK bulmuK olduFuna minnettardH.
Sophie dakikalar sonra, Langdon'Hn gözlerini üzerinde aniden hissetmiK gibi öne doFru
eFilerek elini onun omzuna koydu ve sHvazladH. " yi misin?"
Langdon, "Evet," dedi. "Bir Kekilde."
Sophie koltuFuna geri yaslandHFHnda, Langdon, onun dudaklarHnda belli belirsiz bir
gülümseme gördü. Sonra kendisinin de sHrHttHFHnHn farkHna vardH.
Range Rover'Hn arkasHna tHkHKtHrHlmHK olan Silas güçlükle nefes alHyordu. KollarH arkadan
baFlanmHKtH, ayak bileklerine kadar çamaKHr ipi ve yapHKkanlH bantla sarHlmHKtH. Yoldaki her
sarsHntH, çarpHk duran omuzlarHn da Kiddetli aFrHlara sebep oluyordu. Onu tutsak alanlar en
azHndan keçe kemerini çHkartmHKlardH. YapHKkanlH bant yüzünden aFzHndan nefes alamadHFH
için iki büklüm kHvrHldHFH bagaj bölümündeki tozlarH içine çekerek ancak burnundan
soluyabiliyordu. Öksürmeye baKladH.
FransHz Koför kaygHlH bir sesle, "SanHrHm boFuluyor," dedi.
Silas'a koltuk deFneFiyle vurmuK olan ngiliz, dönüp koltuFun üzenden çatHk kaKlarHyla
Silas'a baktH. " ngilizler insanHn medeniyetini dostlarHna gösterdiFi merhametle deFil,
düKmanlarHna gösterdiFi merhametle ölçtüFü için KanslHsHn." ngiliz eFilip, Silas'Hn aFzHndaki
yapHKkanlH bandH tuttu. HHzlH bir hareketle, yerinden çHkardH.
Silas dudaklarHnHn yandHFHnH hissetti ama ciFerlerine dolan hava TanrH’nHn lütfü gibiydi.
ngiliz adam, "Kim için çalHKHyorsun?" diye sordu.
Silas, kadHnHn tekmelediFi çenesindeki acHyla, "TanrH'nHn iKini yapHyorum," diye tersledi.
Adam, "Sen Opus Dei'densin," dedi. Bu bir soru deFildi.
"Kim olduFum hakkHnda hiçbir Key bilmiyorsun."
"Opus Dei kilit taKHnH neden istiyor?"

Silas'Hn cevap vermeye hiç niyeti yoktu. Kilit taKH Kutsal Kâse'ye götüren baFdH, Kutsal
Kâse ise yazgHyH korumanHn anahtarH.
Ben Tanr 'n n i)ini yap yorum. Tarîk tehlikede.
imdi Range Rover'da baFlarHyla mücadeleden Silas, ÖFretmen'le piskoposun ümitlerini
boKa çHkarmHK olmaktan korkuyordu. Onlarla temas kurmasHnHn ve korkunç geliKmeleri
anlatmasHnHn imkânH yoktu. Kilit ta) beni tutsak alan ki)ilerde! Kâseye bizden önce
ula)acaklar! Silas karanlHkta dua etti. HissettiFi acHnHn yakarHKlarHnH arttHrmasHna izin verdi.
Bir mucize Tanr m. Bir mucizeye ihtiyac m var. Silas saatler sonra bir mucizeye tanHk
olacaFHnH bilmiyordu.
"Robert?" Sophie hâlâ onu seyrediyordu. "Yüzünde komik bir ifade belirdi."
Dönüp ona bakan Langdon, çenesini sHkmHK olduFunu ve kalbinin hHzla çarptHFHnH fark etti.
AklHna inanHlmaz bir fikir gelmiKti. Aç klamas gerçekten bu kadar basit olabilir mi? "Cep
telefonunu kullanmam gerek Sophie"
" imdi mi?"
"SanHrHm bir Key buldum."
"Ne?"
"Sana birazdan anlatacaFHm. Telefonuna ihtiyacHm var."
Sophie endiKeli görünüyordu. "Fache görüKmeleri dinliyor olabilir. Her ihtimale karKH bir
dakikadan kHsa tut." Ona telefonu verdi.
"Amerika'yH nasHl arayacaFHm?"
"Ödemeli araman gerekecek. Benim hattHm denizaKHrH aramalara kapalH."
Langdon sonraki altmHK saniyenin gece boyunca aklHnH meKgul eden soruyu
cevaplayabileceFinin bilinciyle sHfHrH tuKladH.
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Telefon çaldHFHnda New York'ta editörü Jonas Faukman yataFHna henüz girmiKti. Ahizeyi
kaldHrHrken, aramak için biraz geç, diye mHrHldandH.
Bir santral memuru, ona, "Robert Langdon'dan gelen ödemeli aramayH kabul ediyor
musunuz?" diye sordu.
aKHran Jonas HKHFH açtH. "Ha... elbette, tamam."
Hatta klik sesi duyuldu. "Jonas?"
"Robert? Gece yarHsH beni uyandHrHp, bir de bana mH ödetiyorsun?"
Langdon, "Jonas, beni affet," dedi. "Çok kHsa keseceFim. Gerçekten öFrenmem gerekiyor.
Sana verdiFim müsvedde. Sende..."
"Robert, üzgünüm, redaksiyon yapHlmHK halini sana bu hafta göndereceFimi söylemiKtim
ama iKim baKHmdan aKkHn. Gelecek pazartesi. Söz veriyorum."
"Ben redaksiyonu sormuyorum. Bana söylemeden kopyalarHnH tanHtHm için göndermiK
olabilir misin?"
Faukman tereddüt etti. Langdon’Hn son çalHKmasHnda -tanrHçalara tapHnma tarihi hakkHnda
bir araKtHrma- MagdalalH Meryem hakkHnda bazHlarHnH hayrete düKürecek pek çok bölüm vardH.
çerik bolca kaynaFa dayandHrHldHFH ve diFerleri tarafHndan desteklendiFi halde, Faukman en
azHndan ciddi tarihçilerden ve sanat duayenlerinden onay almadan Langdon'Hn kitabHnH
basmaya niyetli deFildi. Jonas sanat dünyasHndan on büyük isim seçmiK ve her birine kapak
için kHsa bir onay yazHsH yazmalarHnH rica ettiFi mektupla birlikte Langdon'Hn çalHKmasHnHn tüm
bölümlerini göndermiKti. Faukman tecrübelerinden öFrendiFi kadarHyla, kitapta isimlerinin
görünce hepsi bu fHrsata balHklama atlayacaktH.
Langdon, "Jonas?" diye yeniden sordu. "Müsveddeyi gönderdin öyle deFil mi?"
Langdon'Hn bundan memnun olmadHFHnH sezinleyen Faukman kaKlarHnH çattH. "Müsveddeler
temizdi Robert, ayrHca harika övgülerle sana sürpriz yapmak istedim."
Sessizlik. "Paris Louvre müze müdürüne de gönderdin mi?"
"Ne zannediyordun? ÇalHKmanda onun Louvre'daki koleksiyonundan sHkça bahsetmiKsin,
kaynakçanda onun kitaplarH var ve bu adam yurt dHKH satHKlarHnda oldukça etkili. Sauniére
büyük bir danHKmandH."
HattHn diFer ucundaki sessizlik uzun sürdü. "Ne zaman gönderdin?"
"Bir ay kadar önce. AyrHca yakHnda Paris'e gideceFinden bahsettim ve ikinizin
buluKmasHnH önerdim. GörüKmek için seni aradH mH?" Gözlerini ovuKturan Faukman durdu.
"Bekle biraz, senin bu hafta Paris'te olman gerekmiyor muydu?"
"Paris'teyim."
Faukman yataFHnda doFruldu. "Beni Paris'ten mi ödemeli arHyorsun?"
“Telif hakkHmdan kesersin Jonas. Sauniére sonra sana geri döndü mü? ÇalHKmayH
beFenmiK mi?"
"Bilmiyorum. Henüz beni aramadH."
" ey, sen uykuna devam et. imdi kapatmam gerek ama bu çok Keyi açHkladH.
TeKekkürler."
"Robert..."
Ama Langdon telefonu kapatmHKtH.
nanamayan bir edayla kafasHnH sallayan Faukman telefonu yerine koydu. Yazarlar, diye
düKündü. Ak ll lar bile kaç k.
Leigh Teabing, Range Rover'da nahoK bir kahkaha attH. "Robert gizli bir cemiyeti araKtHran
bir araKtHrma yazHyorsun ve editörün kopyasHnH bu gizli cemiyete gönderiyor, öyle mi?"
Langdon koltuFuna gömüldü. "Öyle görünüyor."

"Kötü bir tesadüf dostum."
Langdon bunun tesadüfle alakas olmad n biliyordu. Jacques Sauniére'den tanrHça tarihi
hakkHndaki bir çalHKmayH onaylamasHnH istemek, golf hakkHnda yazHlmHK bir kitabH Tiger
Woods'a sormak gibiydi. AyrHca tanrHça tapHnmasHyla ilgili herhangi bir kitapta Sion
TarikatH'ndan bahsedileceFi neredeyse garanti gibiydi.
Hâlâ kHkHrdamakta olan Teabing, " Kte bir milyon dolarlHk soru," dedi. “Tarikat hakkHndaki
görüKlerin olumlu muydu, olumsuz mu?"
Langdon, Teabing'in asHl sormak istediFini anlayabiliyordu. Pek çok tarihçi, tarikatHn
Sangreal Belgeleri'ni neden hâlâ gizli tuttuFunu sorguluyordu. BazHlarH bilginin dünyayla
çoktan paylaKHldHFHna inanHyordu. "Ben tarikatHn tutumu hakkHnda yorum yapmadHm."
"Yani görmezden geldin."
Langdon omuzlarHnH silkti. Teabing'in belgelerin halka açHklanmasH gerektiFine inandHFH
belli oluyordu. "Ben kardeKlik tarihini yazdHm ve onlarH tanrHçaya tapman modern bir cemiyet,
Kâse koruyucularH ve eski belgelerin bekçileri diye anlattHm."
Sophie, ona baktH. "Kilit taKHndan bahsettin mi?"
Langdon yüzünü buruKturdu. BahsetmiKti. Pek çok kez. "Ben bahsedilen kilit taKHndan,
tarikatHn Sangreal Belgeleri'ni korumak için yapacaklarHna bir örnek olarak bahsettim."
Sophie KaKHrmHK görünüyordu. "SanHrHm P. S. Robert Langdon' bul, böylece açHklanmHK
oluyor."
Langdon, Sauniére'in ilgisini asHl çekenin araKtHrmada yazan baKka bir Key olduFunu
hissediyordu ama bu konuyu Sophie'yle yalnHz kaldHFHnda tartHKabilirdi.
Sophie, "Demek," dedi. "YüzbaKH Fache'ye yalan söyledin."
Langdon, "Ne?" diye sordu.
"Ona büyükbabamla hiç karKHlaKmadHFHnH söylemiKtin."
"KarKHlaKmadHm. ÇalHKmamH editörüm göndermiK."
"DüKün Robert. YüzbaKH Fache, editörünün gönderdiFi zarfH bulma onu senin gönderdiFin
sonucuna varmHKtHr." Durdu. "Ya da daha . elden verdiFini ve yalan söylediFini düKünmüKtür."
Le Bourget HavaalanH'na vardHklarHnda Rémy Range Rover'H pistin sonundaki küçük bir
hangara doFru sürdü. Onlar yaklaKHrken haki renkli pantolon giyen daFHnHk saçlH bir adam
hangardan dHKarH koKturarak el salladH ve oluklu dev metal kapHyH açarak, içerideki beyaz jet
uçaFHnH gözler önüne serdi.
Langdon parHldayan uçak gövdesine baktH. "Elizabeth bu mu?"
Teabing sHrHttH. "Kör olasH ManK'H bile geçer."
Farlar yüzünden gözlerini kHrpHKtHran hakili adam onlara yaklaKtH. ngiliz aksanHyla,
"Neredeyse hazHr efendim," diye seslendi. "Gecikme için özür dilerim ama beni hazHrlHksHz
yakaladHnHz ve..." Arabadakiler inmeye baKlayHnca lafH kHsa kesti. Sophie ile Langdon'a
baktHktan sonra Teabing’e döndü.
Teabing, "OrtaklarHmla Londra'da acil bir iKimiz var. Kaybedecek vaktimiz yok. Lütfen
hemen kalkHKa hazHrlan." Teabing konuKurken silahH arabadan alHp, Langdon'a uzattH.
TabancayH gören pilotun gözleri yuvalarHndan fHrladH. Teabing'in yanHna giderek.
"Efendim, affedin ama diplomatik uçuK iznime göre sadece sizi ve uKaFHnHzH götürebilirim,
misafirlerinizi alamam," dedi.
Teabing sHcak bir tebessümle, "Richard," dedi. " ki bin sterlin ve bu dolu tabanca
misafirlerimi götürebileceFini söylüyor." Range Rover'H gösterdi. "Ve arkadaki talihsiz herifi."
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Hawker 731'in Garrett TFE731 ikiz motorlarH gürleyerek, uçaFH muazzam bir kuvvetle
havalandHrmHKtH. Pencerenin dHKHndaki Le Bourget HavaalanH KaKHrtHcH bir süratle geride
kalHyordu.
Vücudu deri koltuFunda gücün etkisiyle geriye giden Sophie, ülkeden kaç yorum, diye
düKündü. O ana kadar, Fache ile oynadHFH kedi fare oyununun bir Kekilde Savunma
BakanlHFH'na açHklanabilir olduFuna inanmHKtH. Masum bir adam korumaya çal ) yordum.
Büyükbabam n ölmeden önceki son iste ini yerine getirmeye çal ) yordum. Sophie bu fHrsat
kapHsHnHn artHk kapandHFHnH biliyordu. Aranan bir adamHn yanHnda, haber vermeden ve baFlH bir
rehineyle ülkeden ayrHlHyordu. EFer bir "mantHk sHnHrH" varsa, o sHnHrH aKmHKtH. Hem de ses
h z nda.
Sophie kabinin ön kHsmHnda -kapHdaki altHn madalyada yazdHFHna göre Fan Jet Elite
Design- Langdon ve Teabing ile yan yana oturuyordu. PelüK döner koltuklar yerdeki raylar
üzerine oturtulmuKtu ve dörtgen bir ahKap masanHn etrafHnda yerleri deFiKtirilebilecek Kekilde
tasarlanmHKtH, ufak bir toplantH odasH. Fakat bu Kahane dekor, uçaFHn arka tarafHnda, tuvaletin
yanHndaki ayrH bir bölümde Teabing'in emirleri üzerine yerde kanlar içinde yatan keKiKin
baKHnda elinde silahla nöbet bekleyen Rémy'nin pek de Kahane olmayan görüntüsünü kamufle
etmeye yetmiyordu.
Teabing, "Dikkatimizi kilit taKHna vermeden önce," dedi. " zin verirseniz birkaç kelime
etmek istiyorum." ÇocuklarHna kuKlardan böceklerden bahsedecek bir baba gibi ciddi
görünüyordu. "DostlarHm, bu yolculukta sadece bir misafir olduFumun farkHndayHm ve bu beni
onurlandHrHyor. Bununla birlikte, hayatHm Kâse'yi aramakla geçirmiK biri olarak, geri dönüKü
olmayan bir yola adHmHnHzH attHFHnHzH size hatHrlatmam gerektiFini düKünüyorum." Sophie'ye
döndü. Bayan Neveu, büyükbabanHz Kutsal Kâse sHrrHnH devam ettirmeniz umuduyla bu
kripteksi size verdi."
"Evet."
"Bu yol her nereye götürecekse gitmeye kararlH olduFunuz anlaKHlHyor.”
Sophie içinde bir baKka dürtünün de alev aldHFHnHn bilinciyle baKHnH salladH. Ailem
hakk ndaki gerçek. Langdon kilit taKHnHn onun geçmiKiyle hiçbir baFlantHsH olamayacaFH
konusunda telkin edici açHklamalar yapmHK olsa da, Sophie hâlâ bu gizemle kiKisel bir
baFlantHsH bulunduFunu hisse diyordu. Sanki büyükbabasH tarafHndan ona emanet edilen bu
kripteksi onunla konuKup, yHllar boyunca onu etkisi altHna alan boKluFa bir çözüm getirmeye
çalHKHyordu.
Teabing, "Bu gece büyükbabanHz ve diFer üç kiKi öldü," diyerek devam etti. "Bunu, kilit
taKHm kiliseye kaptHrmamak için yaptHlar. Opus Dei'nin bu gece ona ulaKmasH an meselesiydi.
UmarHm bunun sizi, son derece mesuliyet isteyen bir pozisyona soktuFunun farkHndasHnHzdHr.
MeKale size verildi. Sönmesine izin verilemeyecek iki bin yHllHk bir alev. Bu meKale yanlHK
ellere devredilemez." BakHKlarHnH gül aFacH kutuya çevirerek durdu. "Bu konuda size baKka
Kans tanHnmadHFHnH görüyorum Bayan Neveu, ama buradaki tehlikeler düKünülecek olursa, ya
bu sorumluluFu olduFu gibi kabul edeceksiniz... ya da bu sorumluluFu baKka birine
vereceksiniz."
"Büyükbabam kripteksi bana verdi. SorumluluFu kaldHrabileceFimi düKündüFüne
eminim."
Teabing duyduklarHndan cesaret almHK fakat ikna olmamHK gibiydi "Güzel. HHrs gerekli.
Bununla birlikte, kilit taKHnH açmanHn, beraberinde çok daha aFHr bir sorumluluk getireceFini
anladHFHnHza emin deFilim"
"NasHl yani?"

“TatlHm, aniden elinizde Kutsal Kâse'nin yerini gösteren bir harita tuttuFunuzu farz edin.
O anda, tarihi sonsuza dek deFiKtirecek gerçeFe sahip olursunuz. nsanlarHn yüzyHllardHr
aradHklarH bir gerçeFin koruyucusu olacaksHnHz. Bu gerçeFi dünyaya açHklama sorumluluFu
sizin olacak. Bunu yapan kiKiyi pek çoklarH yerecek, pek çoklarH övecek. AsHl son görevi
taKHmaya yetecek güce sahip olup olmadHFHnHz."
Sophie duraksadH. "Bunun benim kararHm olacaFHna emin deFilim.”
Teabing'in kaKlarH yukarH kalkmHKtH. "DeFil mi? Kilit taKHnH elinde tutan kiKinin kararH
deFilse, kimin kararH olabilir?"
“SHrrH bunca zaman baKarHyla koruyan kardeKliFin."
“Tarikat mH?" Teabing kuKkuyla bakHyordu. "Ama nasHl? KardeKlik bu gece daFHldH. Boynu
vuruldu demek daha doFru olur. ster konuKmalarH gizlice dinlenmiK olsun, ister içlerinden biri
casusluk yapmHK olsun, bunu asla bilemeyiz. Ama gerçek Ku ki, biri onlarH buldu ve en üstteki
dört üyenin kimliklerini öFrendi. Bu noktadan sonra kardeKlikten herhangi birine ben olsam
güvenmezdim."
Langdon, "Peki ne öneriyorsun?" diye sordu.
"Robert, tarikatHn bunca yHldHr gerçeFi sonsuza kadar tozlansHn diye saklanmadHFHnH sen de
en az benim kadar biliyorsun. SHrlarHnH paylaKmak için tarihteki doFru zamanHn gelmesini
bekliyorlardH. DünyanHn gerçeFi kaldHrmaya hazHr olduFu zamanH."
Langdon, "Ve sen bu zamanHn geldiFine mi inanHyorsun?" diye sordu.
"Kesinlikle. Daha bariz olamazdH. Tüm tarihi iKaretler uyuyor, ayrHca eFer tarikat gerçeFi
yakHnda açHklamaya karar vermediyse kilise neden saldHrsHn?"
Sophie, "KeKiK henüz bize amacHnH anlatmadH," diye karKH çHktH.
Teabing, "KeKiKin amacH, kilisenin amacH," diye yanHt verdi. "O büyük yanHlgHyH açHklayan
belgeleri ortadan kaldHrmak Kilise bu gece amacHna her zamankinden daha çok yaklaKtH.
Tarikat sana güvendi Bayan Neveu. Kutsal Kâse'yi kurtarmak görevi, tarikatHn gerçeFi
dünyayla paylaKmak isteFini gerçekleKtirmeyi de içeriyor."
Langdon müdahale etti. "Leigh, Sophie'den bu kararH vermesini istemek, Sangreal
Belgeleri'nin varlHFHnH yalnHzca bir saat önce öFrenen biri için biraz fazla."
Teabing iç geçirdi. "BaskH yapHyorsam özür dilerim Bayan Neveu. DoFruyu söylemek
gerekirse, ben bu belgelerin her zaman halka duyulmasHndan yanaydHm, ama karar yine de
sizin. Sadece kilit taKHnH açabilirsek, olabilecekler hakkHnda fikir sahibi olmanHzH istedim."
Sophie ciddi bir sesle, "Baylar," dedi. "Sizin de söylediFiniz gibi, 'Kâse’yi sen bulmazsan,
Kâse seni bulur.' Bir nedenden ötürü Kâse'nin beni bulduFuna ve zamanH geldiFinde ne
yapmam gerektiFini bileceFime inanHyorum."
Her ikisi de KaKHrmHK gibiydi.
Sophie gül aFacH kutuyu iKaret ederek, "O halde," dedi. "Haydi baKlayalHm.”
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Château Villette'in kabul salonunda duran TeFmen Collet sönmekte olan ateKi seyrederken
kendini çaresiz hissediyordu. Dakikalar önce gelen yan odadaki YüzbaKH Fache telefonda
kayHp Range Rover'Hn yerini tespit etmeleri için gerekli talimatlarH verirken baFHrHp duruyordu.
Collet )imdiye kadar herhangi bir yere gitmi) olabilir, diye düKündü.
Fache'nin verdiFi emirlere itaat etmeyen ve Langdon'H ikinci kez elinden kaçHran Collet,
teknik bölümün yerde kurKun deliFi bulmasHna seviniyordu, en azHndan Collet'nin silah sesi
duyduFuna dair iddialarHm desteklemiKti. Yine de Fache'nin suratH asHlmHKtH ve Collet ortalHk
sakinleKtikten sonra daha büyük yankHlar duyacaFHnH hissedebiliyordu.
Ne yazHk ki burada bulduklarH ipuçlarH, neler olduFunu ya da iKe kimin karHKtHFHnH
aydHnlatacak bir bilgi vermiyordu. DHKarHdaki Audi, sahte bir isim ve sahte bir kredi kartHyla
kiralanmHKtH, ayrHca bulunan parmak izleri Interpol'ün veri bankasHndakilerle uyuKmamHKtH.
Bir baKka ajan salondan içeri telaKla girdi. "YüzbaKH Fache nerede?
Collet gözlerini korlardan güçlükle ayHrHp, baKHnH kaldHrabildi. "Telefonda."
Odadan içeri hHKHmla giren Fache, "Telefonda deFilim," diye müdahale etti. "Ne oldu?"
kinci ajan, "Efendim, Zürih Emanet BankasH'ndan André Vernet önce merkezi aramHK.
Sizinle özel olarak görüKmek istiyormuK. Hikâyesini deFiKtirmiK."
Fache, "Ya?" dedi.
imdi Collet de baKHnH kaldHrmHKtH.
"Vernet bu gece Langdon ile Neveu’nun bir süre bankasHnda bulunduklarHnH itiraf etmiK."
Fache, "Biz bunu zaten biliyorduk," dedi. "Vernet neden yalan söylemiK?"
“Sadece sizinle konuKacaFHnH söylemiK ama tam iKbirliFi yapmayH kabul etmiK"
“Neyin karKHlHFHnda?"
"BankasHnHn ismini haberin dHKHnda tutmamHz ve çalHnan eKyayH bulmasHna yardHmcH
olmamHz karKHlHFHnda. Langdon ile Neveu, Sauniére'in hesabHndan bir Key çalmHK gibi
görünüyor."
Collet, "Ne?" diye patladH. "NasHl?"
Fache gözlerini ikinci ajandan ayHrmadan, vücudunu biraz geri çekti. “Ne çalmHKlar?"
"Vernet ayrHntHlara girmedi ama onu geri almak için her Keyi yapmaya razH gibi."
Collet olanlarH zihninde açHklamaya çalHKtH. Langdon ile Neveu, bir banka çalHKanHnH silahla
zorlamHK olabilirler miydi? Belki de Vernet'yi Sauniére'in hesabHnH açmaya ve zHrhlH araçla
kaçmalarHna yardHmcH olmaya zorlamHKlardH. Her ne kadar mantHklH gelse de, Collet, Sophie
Neveu'nun böyle bir Keye karHKacaFHna inanmakta güçlük çekiyordu.
Bir baKka ajan mutfaktan Fache'ye seslendi. "YüzbaKHm? Bay Teabing'in hHzlH arama
kayHtlarHnH incelerken, Le Bourget HavaalanHna ulaKtHm. Kötü haberlerim var."
Fache otuz saniye sonra Château Villette'den ayrHlmak üzere hazHrlanmaya baKlamHKtH.
Teabing'in yakHnlardaki Le Bourget HavaalanH'nda özel bir uçaFH olduFunu ve yaklaKHk yarHm
saat önce havalandHFHnH öFrenmiKti.
Telefondaki Bourget temsilcisi uçakta kimlerin bulunduFunu ve nereye gittiFini
bilmediFini iddia etmiKti. UçuK önceden planlanmamHKtH ve uçuK planH bildirilmemiKti. Küçük
bir hava sahasH için bile oldukça yasadHKHydH. Fache doFru baskHyH uygularsa aradHFH cevaplarH
bulabileceFine inanHyordu.
KapHya yönelen Fache, 'TeFmen Collet," diye gürledi. "Buradaki teknik bölüm
soruKturmasHnHn baKHna seni bHrakHyorum. Tüm yetki sende. Benim gitmem gerek. Kendini
baFHKlatmak için doFru bir Keyler yapmaya çalHK.”
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Hawker rotasHnH düzeltip burnunu ngiltere'ye çevirdiFinde Langdon kalkHKtan beri
kucaFHnda koruduFu gül aFacH kutuyu dikkatle kaldHrdH Kutuyu masanHn üstüne koyarken,
Sophie ile Teabing'in merakla öne doFru eFildiFini hissedebiliyordu.
KapaFH kaldHrHp kutuyu açan Langdon, dikkatini kripteksin üstündeki harflere deFil,
kapaFHn akHndaki minik deliFe vermiKti. Bir kalemin ucunu kullanarak, üstteki gül
kabartmasHnH dikkatle çHkarHp, altHndaki metni açHFa çHkardH. Sub rosa, diye mHrHldanHrken,
metne dikkatle yeniden bakHnca anlayacaFHnH ümit ediyordu. Langdon tüm enerjisini
yoFunlaKtHrarak, tuhaf metni inceledi.

Bir süre sonra, ilk hissettiFi hüsran duygularH yeniden canlanmaya baKlamHKtH. "Leigh,
hiçbir Keye benzetemiyorum."
Sophie masanHn karKHsHnda oturduFu yerden metni göremediFi halde, Langdon'Hn lisanH
hemen tanHyamamasH onu hayrete düKürmüKtü. Büyükbabam bir simgebilimcinin bile
tan mlayamad bir lisan m konu)uyordu? Sonra hemen bunun o kadar da KaKHrtHcH olmamasH
gerektiFini fark etti. Jacques Sauniére'in torunundan sakladHFH tek sHr bu olmamalHydH.
Sophie'nin karKHsHndaki Leigh Teabing patlamak üzereydi. Metni görmek için
sabHrsHzlanHrken heyecanla titreyerek, kamburunu çHkartHp kutuyu kapatmHK olan Langdon'Hn
arkasHndan yazHyH görmek için öne doFru eFildi
Langdon dalgHn bir edayla, "Bilmiyorum," dedi. " lk tahminim Sami diliydi ama Kimdi o
kadar emin deFilim. Pek çok Sami dilinde harekeler vardHr. Bunda yok."
Teabing, "Belki de çok eskidir," diye tahminde bulundu. Sophie, "Hareke mi?" diye
sordu.
Teabing gözlerini kutudan bir an olsun ayHrmHyordu. "ÇaFdaK Sami alfabelerinin çoFunda
ünlü harfler yoktur ve ünsüz harfle hangi ünlünün beraberinde kullanHlacaFHnH göstermek için
hareke kullanHrlar, ünsüz harflerin altHna veya yanHna eklenen minik noktalar ya da kesme

iKaretleri. Tarih açHsHndan bakacak olursak, harekeler lisana yakHn zaman önce
eklenmiKlerdir."
Langdon hâlâ kHpHrdamadan yazHyH inceliyordu. "Belki de baKka alfabeyle yazHlmHK
Sefardik dilidir..."
Teabing daha fazla dayanamayacaktH. "Belki ben..." Uzanarak kutuyu Langdon'Hn önünden
kendine doFru çekti. Langdon'Hn bilinen eski dillere -Yunan, Latin, Roma- aKina olduFuna hiç
Küphe yoktu ama kHsa bir süre bakabildiFi bu lisan Teabing'e daha karmaKHk bir dili, belki RaKi
ya a STA"M* yazHsHnH andHrHyordu.
Teabing derin bir nefes alarak, gözlerini oymalH yazHya dikti. Uzun süre tek kelime etmedi.
Teabing her geçen saniyede, kendine duyduFu güvenin kaybolduFunu hissediyordu. "Çok
KaKkHnHm," dedi. "Bu lisan Kimdiye dek gördüFüm hiçbir Keye benzemiyor!"
Langdon koltuFuna yHFHldH.
Sophie, "Görebilir miyim?" diye sordu.
Teabing, onu duymamHK gibi davrandH. "Robert, daha önce benzer bir Key gördü ünü
söylememiK miydin?"
Langdon'Hn canH sHkkHn gibiydi. "Öyle sanmHKtHm. Emin deFilim. El yazHsH bir Kekilde
tanHdHk geliyor."
TartHKmaya dahil edilmediFine pek sevinmediFi anlaKHlan Sophie "Leigh?" diye tekrar etti.
"BüyükbabamHn yaptHFH kutuya bakabilir miyim?"
Kutuyu ona doFru iten Teabing, "Elbette hayatHm," dedi. Niyeti onu küçümsemek deFildi
ama Sophie Neveu'nun onunla aynH kefeye konulmasH için bir fHrHn ekmek yemesi lazHmdH.
EFer bir ngiliz Kraliyet Tarihçisi ve Harvard'lH bir simgebilimci bile lisanH
tanHmlayamHyorlarsa...
Sophie kutuyu inceledikten saniyeler sonra, "Aaa," dedi. "Tahmin etmeliydim."
Teabing ile Langdon aynH anda dönüp ona baktHlar.
Teabing, "Neyi tahmin etmeliydin?" diye sordu.
Sophie omuzlarHnH silkti. "Bunun büyükbabamHn kullandHFH lisan olduFunu."
Teabing, " imdi bu metni okuyabildi ini mi söylüyorsun?" diye sesini yükseltti.
EFlenmeye baKladHFH anlaKHlan Sophie, neKeyle, "Hem de çok kolay," dedi. "Büyükbabam
bu dili bana altH yaKHndayken öFretti. Çok iyi biliyorum." MasanHn öbür tarafHna doFru
eFilerek, Teabing'e ters ters baktH. "Ve samimi olmak gerekirse bayHm, kraliyet ailesine bu
kadar baFlH olmanHza raFmen yazHyH tanHyamamanHza çok KaKHrdHm."
Langdon bir anda anlamHKtH.
El yaz s n n bu kadar tan d k gelmesine )a)mamak laz m!
Langdon yHllar önce Harvard'Hn Fogg Müzesi'ndeki bir davete katHlmHKtH. Harvard'daki
eFitimini yarHm bHrakan Bill Gates, paha biçilmez edinimlerinden birini müzeye vermek için
eski okuluna dönmüKtü... Armand Hammer VakfH'ndaki açHk arttHrmadan satHn aldHFH on sekiz
sayfayH.
ArttHrmayH kazandHFH fiyat... 30.8 milyon dolar gibi saFlam bir rakamdH.
SayfalarHn yazarH... Leonardo da Vinci, idi.
Bu on sekiz sayfa -Kimdilerde Leicester El YazmalarH olarak bilinen ve adHnH eski sahibi
Leicester Kontu'ndan alan- Leonardo'nun büyüleyici not defterlerinden geriye kalan son
sayfalardH. Denemeler, Da Vinci’nin astronomi hakkHndaki teorilerinin çizimleri, jeoloji,
arkeoloji ve hidroloji konusunda yaptHFH çalHKmalarHn özetiydi.
Langdon sHrada bekledikten sonra, paha biçilmez parKömeni ilk gördüFü anH asla
unutamHyordu. Mutlak hayal kHrHklHFH. Sayfalar anlaKHlmazdH. Güzel korunmuK ve düzgün bir
el yazHsHyla -krem rengi kâFHt üstüne kHrmHzH mürekkeple- yazHlmHK olmasHna raFmen, yazHlar
anlamsHz görünüyordu. Langdon ilk baKta, Da Vinci defterlerine arkaik talyancayla yazdHFH
*
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için okuyamadHFHnH sanmHKtH. Ama daha yakHndan inceledikten sonra, tek bir talyanca
kelimeyi, hatta harfi bile tanHyamadHFHnH fark etmiKti.
Sergi tezgâhHnHn baKHnda duran bayan doçent, "Bunu deneyin efendim," diye fHsHldamHKtH.
TezgâhHn üstünde zincirle asHlH duran el aynasHnH göstermiKti. Langdon aynayH eline alHp,
aynadaki metni incelemeye koyulmuKtu.
Her Key bir anda anlaKHlHr olmuKtu.
Langdon, büyük düKünürün fikirlerini okumaya öylesine heveslenmiKti ki, onun sayHsHz
sanatsal yeteneFinden biri olan tersten yazma üslubunu unutmuKtu. Böylece yazdHklarHnH
kendisinden baKka kimse anlayamHyordu. Tarihçiler hâlâ Da Vinci'nin eFlence olsun diye mi
yoksa omzundan yazdHklarHnH okuyup fikirlerini çalmaya çalHKanlarH uzak tutmak için mi böyle
yazdHFH konusunda tartHKHyorlardH ama gerçek olan bir Key vardH. Da Vinci canHnHn istediFini
yapmHKtH.
Robert'Hn kendisini anladHFHnH fark eden Sophie tebessüm etti. " lk birkaç kelimeyi
okuyabiliyorum," dedi. ngilizce." Teabing heyecanlanmHKtH. "Neler oluyor?" Langdon,
"Tersten yazHlmHK," dedi. "Bir aynaya ihtiyacHmHz var." Sophie, "HayHr yok," dedi. "Bu aFacHn
yeterince ince olduFunu zannediyorum." Gül aFacH kutuyu duvardaki HKHFa tutarak, kapaFHn
altHnH inlemeye baKladH. BüyükbabasH aslHnda tersten yazamHyordu, bu yüzden önce normal
yazHp, sonra kâFHdH ters çevirerek yazHlarHn üstünden geçmek gibi bir hileye baKvuruyordu.
Sophie, büyükbabasHnHn metni bir tahtanHn üstüne yakarak düzden yazdHktan sonra tahtanHn
arkasH kâFHt inceliFine gelene kadar zHmparaladHFHnH tahmin ediyordu. Böylece tahtaya
yakHlarak kazHnan yazH tersten bakHldHFHnda okunur olacaktH. ArdHndan tahta parçasHnH ters
çevirip yerine yerleKtirmiK olmalHydH.
Sophie kapaFH HKHFa iyice yaklaKtHrdHFHnda haklH olduFunu gördü. IKHk ince tahtadan
süzülmüK ve kapaFHn arkasHndaki yazH meydana çHkmHKtH.
YazH okunuyordu.
BaKHnH utançla sallayan Teabing, " ngilizce," dedi. "Anadilim."
UçaFHn arkasHnda oturan Rémy Legaludec, ön tarafta konuKulanlarH duymak için kendini
zorluyor ama motor sesinden duyamHyordu. Rémy gecenin akHK Keklinden hoKlanmamHKtH.
Hem de hiç. AyaklarHnHn dibinde baFlH bir Kekilde uzanan keKiKe baktH. Adam hiç
kHpHrdamadan duruyordu bir çeKit kabullenme haline geçmiK ya da sanki kurtuluK için sessiz
bir dua okuyor gibiydi.
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Langdon yerden en az bin altH yüz elli metre yükseklikte, dikkatini Sauniére'in kapaFHn
arkasHndan HKHldayan ayna etkili Kiirine verirken, gerçek dünyayla baFlarHnH koparttHFHnH
hissediyordu.

Hemen bir kâFHt parçasH bulan Sophie, yazHyH aynen aktardH. BitirdiFinde, üçü de sHrayla
metni okudular. Bir çeKit arkeolojik bilmeceye benziyordu... kripteksin nasHl açHlacaFHnH vaat
eden bir bilmece. Langdon mHsHrH yavaKça okudu.
Eski hikmet sözü çözer bunu... ve toplar size savruk bir soyu... tap nakç kilit lahde tapar...
gerçek neyse atbash ) k tutar.
Langdon mHsralarHn hangi eski Kifreyi anlatmaya çalHKtHFHnH düKünme baKlamadan önce,
çok daha belirgin bir tHnH sezinlemiKti. Bir k sa bir uzun be) heceli ölçü.
Langdon, Vatikan Gizli ArKivleri'nde geçirdiFi geçen yHl da dahil olmak üzere
Avrupa'daki gizli cemiyetleri araKtHrdHFH yHllar süresince hece ölçüsüyle oldukça sHk
karKHlaKmHKtH. Bir kHsa bir uzun beK heceli ölçü, eski Yunan yazar Archilochus'tan,
Shakespeare'e, Milton'a, Chaucer'den Voltaire'e kadar, tüm dünyada yüzyHllarca tercih edilen
bir Kiir ölçüsü olmuKtu. Bu kiKiler sosyal yapHtlarHnH, çoFu çaFdaKlarHnHn mistik özellere sahip
olduFunu düKündüFü bir ölçüyle yazacak kadar cesurdular. Bir hece bir uzun beK heceli
ölçünün kökleri paganlara dayanHyordu.
Bir k sa bir uzun hece ölçüsü. Z t vurgulu iki hece. Vurgulu ve vurgusuz. Yin yang.
Dengeli bir çift. Be)li dizgi içinde. Be) heceli m sra. Venüs'ün ve kutsal di)inin be) kö)eli
y ld z na ithaf en be) say s .
Langdon'a dönen Teabing, "BeK heceli mHsra!" deyiverdi. "AyrHca mHsralar ngilizce! La
Lingua pura!”

Langdon baKHnH evet anlamHnda salladH. Kiliseyle geçinemeyen pek çok AvrupalH gizli
cemiyet gibi tarikat da, yüzyHllar boyunca ngilizcenin tek saf Avrupa dili olduFunu kabul
etmiKti. Latin Vatikan dili, kökenli FransHzca, spanyolca ve talyancadan farklH olarak
ngilizce, Roma'nHn propaganda makinesinden ayrH tutulmuK ve böylece kardeKliFin
öFrenmesini gerektirecek kutsal ve gizli bir dil haline gelmiKti.
Teabing, "Bu Kiir," diye methetmeye baKladH. "Sadece Kâse'den deFil, aynH zamanda
TapHnak övalyeleri'nden ve MagdalalH Meryem'in daFHlan ailesinden bahsediyor! Daha baKka
ne isteyebilirdik?"
Yeniden Kiire bakan Sophie, " ifre," dedi. "Eski bir hikmet sözüne ihtiyacHmHz olduFu
belli."
Gözlerini kHrpHKtHran Teabing, "Abrakadabra olabilir mi?" diye dalga geçti.
Be) harfli bir kelime, diye düKünen Langdon hikmet sözü olarak nitelendirilebilecek eski
kelimeleri aklHndan geçiriyordu... mistik tilavetlerden bölümler, astrolojik kehanetler, gizli
cemiyet talimatlarH. Wicca sihirleri, MHsHr büyü kelimeleri, pagan mantralarH. Liste dipsiz bir
kuyuydu.
Sophie, " ifrenin," dedi. "TapHnakçHlarla bir ilgisi var gibi görünüyor. Metni yüksek sesle
okudu. "TapHnakçH kilit lahde tapar."
Langdon, "Leigh," dedi. "TapHnakçH uzmanH sensin. Fikrin var mH?”
Teabing uzun süre sessiz kaldHktan sonra içini çekti. " ey, kilit lahit bildiFimiz mezar
taKlarHndan olmalH. iir, TapHnakçHlar'Hn kutsal saydHFH MagdalalH Meryem'in mezarHndan
bahsediyor olabilir. Ama bize fazla yardHmcH olmuyor çünkü mezarHn yerini bilmiyoruz."
Sophie, "Son mHsra," dedi. "GerçeFe atbash HKHk tutacak diyor. Bu kelimeyi duymuKtum.
Albash."
Langdon, "Hiç KaKHrmadHm," diye cevap verdi. "Kriptoloji 101 dersinde duymuK olmalHsHn.
Atbash ifresi, insanlHFHn bildiFi en eski Kifredir."
Elbette, diye düKündü Sophie. Ünlü -brani )ifreleme yöntemi.
Atbash ifresi gerçekten Sophie'nin kriptoloji eFitiminin bir parçasH olmuKtu. MÖ 500
tarihine kadar giden Kifreleme yöntemi, artHk sHnHflarda yer deFiKtirmeli temel döngü düzenine
örnek olarak kullanHlHyordu. Musevi kriptogramHnHn sHk rastlanan bir biçimi olan Atbash
ifresi, yirmi iki harfli brani alfabesine dayanan basit bir yer deFiKtirme Kifresiydi. lk harf
son harfle, ikinci harf sondan ikinci harfle yer deFiKtiriyor ve böylece sürüp gidiyordu.
Teabing, "Atbash son derece uygun," dedi. "Atbash ile Kifrelenen metinlere Kabala'da, Lut
Gölü YazmalarH ve hatta Eski Ahit'te bile rastlandH. Musevi alimlerle mistikler, Atbash'H
kullanarak hâlâ gizli anlamlar çHkarHyorlar. Elbette tarikat da öFretilerinin bir parçasH olarak
Atbash ifresi'ni kullanacaktH."
Langdon, "Tek sorun," dedi. "Elimizde Kifreyi uygulayabileceFimiz hiçbir Key yok."
Teabing içini çekti. "Mezar taKHnHn üstünde Kifreli bir kelime olmalH. TapHnakçHlar'Hn kutsal
saydHFH bu mezar taKHnH bulmalHyHz."
Sophie, Langdon'Hn yüzündeki tatsHz ifadeden, TapHnakçHlar'Hn mezar taKHnH bulmanHn
yabana atHlacak bir iK olmadHFHnH anlamHKtH.
Anahtar Atbash, diye düKündü Sophie. Ama kap m z yok.
Üç dakika sonra Teabing hüsranla derin bir nefes alarak baKHnH salladH. “DostlarHm, ne
yapacaFHmH KaKHrdHm. Rémy ile misafirimizi kontrol edip, bir Keyler atHKtHrHrken bunu
düKünmeme müsaade edin." AyaFa kalkHp uçaFHn arkasHna doFru ilerledi.
ArkasHndan ona bakan Sophie kendini yorgun hissediyordu.
Pencerenin dHKHndaki Kafak öncesi karanlHk mükemmeldi. Sophie reye ineceFini bilmeden
kendini uzay boKluFuna fHrlatHlmHK gibi hissen yordu. BüyükbabasHnHn hazHrladHFH bilmecelerle
büyümüK olduFundan önlerinde duran bu Kiirin, henüz fark edemedikleri bir bilgi içerdiFini
hissedebiliyordu.
Orada daha fazlas var, dedi kendi kendine. Ustal kla gizlenmi)... ama yine de var.

Ona rahatsHzlHk veren düKünceler arasHnda, kripteksin içinde bulacaklarH nesnenin "Kutsal
Kâse'ye götüren bir harita" kadar basit bir Key olmadHFH da vardH. Langdon ile Teabing,
gerçeFin mermer silindirin içine bulunduFuna her ne kadar emin olsalar da, Sophie,
büyükbabasHnHn hazîne avlarHnH, Jacques Sauniére'in sHrlarHnH kolaylHkla açHklamadHFHnH bilecek
kadar çok çözmüKtü.

73
Adli polis yüzbaKHsH, kapHdan içeri rüzgâr gibi girdiFinde, Bourget HavaalanH'nHn gece
vardiyasHnda çalHKan hava trafiFi kontrol memuru, boK bir radar ekranHnHn önünde
uyukluyordu.
Küçük kuleyi adHmlarHyla arKHnlayan Bezu Fache, 'Teabing'in jet uçaFH," dedi. "Nereye
gitti?"
ngiliz müKterisinin gizliliFini korumaya çalHKan kontrol memurunun ilk yanHtH gevelemek
oldu. ngiliz adam, havaalanHnHn en saygHn müKterilerinden biriydi. Ama baKaramadH.
Fache, "Pekâlâ," dedi. "UçuK planHnH bildirmeden özel bir uçaFHn kalkmasHna izin verdiFin
için seni tutukluyorum." Fache'nin iKaret verdiFi bir baKka memur kelepçelerle yaklaKmaya
baKlayHnca trafik kontrol memuru paniFe kapHldH. Polis yüzbaKHsHnHn bir kahraman mH yoksa
bir baKbelasH mH olduFunu tartHKan gazeteleri gözünün önüne getirdi. Bu soruya çoktan cevap
verilmiKti.
Kontrol memuru kelepçelerle karKHlaKtHFHnda, "Bekleyin!" diye atHldH. “Size Ku kadarHnH
söyleyebilirim. Sir Leigh Teabing tHbbi tedavileri için Londra'ya sHk sHk uçar. Kent'teki Biggin
Hill Özel HavaalanH'nda bir hangarH var. Londra'nHn dHK mahallelerinde."
Fache kelepçeleri tutan adamH el iKaretiyle uzaklaKtHrdH. "Bu gece gideceFi yer Biggin Hill
mi?"
Kontrol memuru tüm dürüstlüFüyle, "Bilmiyorum," diye cevap verdi. “Uçak her zamanki
rotasHndan kalktH ve son radar baFlantHsH BirleKik KrallHk’H gösteriyor. Biggin Hill olmasH son
derece kuvvetli bir ihtimal."
“Uçakta baKkalarH da var mHydH?"
"Efendim, yemin ederim bunu bilmeme imkân yok. MüKterilerimiz doFrudan hangarlarHna
gider ve uçaklarHna istedikleri gibi binerler. Uçakta kimin olduFu, karKH taraftaki havaalanHn
gümrük yetkililerinin sorumluFundadHr."
Saatine bakan Fache, terminalin önünde duran jet uçaklarHna göz attH. "Biggin Hill'e
gidiyorlarsa, yere inmeleri ne kadar sürer?"
Kontrol memuru, kayHtlarHnH karHKtHrdH. "KHsa bir uçuK. UçaFH yaklaKHk saat... altH buçukta
iniK yapabilir. Yani on beK dakika sonra."
Fache kaKlarHnH çatarak adamlarHndan birine döndü. "Buraya bir araç getirtin. Ben
Londra'ya gidiyorum. AyrHca bana kent polisini bulun. ngiliz MI5'i olmasHn. Bu iKi sessiz
halletmek istiyorum. Yerel kent polisi. Teabing uçaFHna iniK izni verilmesini istediFimi söyle.
Sonra pistte etrafHnHn sarHlmasHnH istiyorum. Ben oraya varana kadar kimse uçaktan inmesin."
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Hawker'in kabininde Sophie'nin karKHsHnda oturan Langdon, ona, "Sustun," dedi.
Sophie, "Sadece yorgunum," diye cevap verdi. "Ve Kiir. Bilmiyorum." Langdon da aynH
Keyleri hissediyordu. Motorlardan gelen vHnlama sesiyle, uçaFHn beKik gibi hafif sallanmasH
insana uyku veriyordu, baKHnda ayrHca keKiKin vurduFu yer hâlâ zonkluyordu. Teabing hâlâ
uçaFHn arka tarafHnda olduFundan Langdon, Sophie'yle baK baKa kaldHFH bu anH
deFerlendirerek, bir düKüncesini onunla paylaKmaya karar verdi. "SanHrHm, büyükbabanHn
neden bir araya gelmemizi planladHFHnH biliyorum. Galiba sana açHklamamH istediFi bir Key
vardH."
"Kutsal Kâse ve MagdalalH Meryem hikâyesi yeterli deFil mi yani?" Langdon nasHl devam
edeceFine karar verememiKti. "AranHzHn açHlmasH. Onunla on yHldHr konuKmamanHn sebebi.
SanHrHm sizi birbirinizden ayHran Keyin ne olduFunu açHklayabileceFimi ümit ediyordu."
Sophie koltuFunda kHpHrdandH. "Bizi ayHran Keyin ne olduFunu sana katmadHm."
Langdon dikkatle ona baktH. "Bir seks ayinine tanHk oldun. Öyle deFil mi?"
Sophie kendini geri çekti. "Bunu nereden biliyorsun?" Sophie, büyükbabanHn gizli bir
cemiyet üyesi olduFuna inanmanH saFlayacak bir olaya tanHk olduFunu söylemiKtin. Ve
gördüFün Key, o günden itibaren onunla bir daha konuKmamana sebep oldu. Gizli cemiyetler
hakkHnda az çok bilgim var. Gördüklerini tahmin etmek için Da Vinci olmaya gerek yok."
Sophie bakHKlarHnH ona dikti.
Langdon, "Bahar aylarH mHydH?" diye sordu. "Ekinoks zamanH olabilir mi? Mart ayH
ortalarH?"
Sophie pencereden dHKarH baktH. "Üniversiteden bahar tatili için dönmüKtüm. Birkaç gün
erken gelmiKtim."
"Bana anlatmak ister misin?"
"Anlatmasam daha iyi olur." BuFulanmHK gözlerle birden döndü. "Ne diyeceFimi
bilmiyorum."
"Hem kadHnlar, hem erkekler mi vardH?"
KHsa bir duraksamadan sonra baKHnH salladH.
"Beyazlar ve siyahlar giymiKlerdi deFil mi?"
Gözlerini sildikten sonra baKHnH salladH. Biraz açHlmHKa benziyordu "KadHnlar beyaz tül
gecelikler giymiKlerdi... altHn ayakkabHlarH vardH. Ellerinde altHn küreler tutuyorlardH. Erkekler
siyah tunik ve siyah ayakkabH giymiKlerdi."
Langdon duygularHnH belli etmemeye çalHKtH ama yine de duyduklarHna inanamHyordu.
Sophie Neveu farkHnda olmadan, iki bin senelik kutsal bir törene tanHk olmuKtu. SoFukkanlH
bir sesle konuKmaya çalHKarak, "Peki maskeler?" diye sordu. "Androjen maskeler?"
"Evet, Herkeste vardH. Birbirinin aynH maskeler. KadHnlarda beyaz. Erkeklerde siyah."
Langdon bu törene dair birtakHm tanHmlamalar okumuKtu ve mistik kökenlerini
anlayabiliyordu. YumuKak bir sesle, "Buna Hieros Gamos denir," dedi. " ki bin yHldan daha
eskilere dayanHr. MHsHrlH rahipler ve rahibeler, diKinin üreme gücünü kutlamak için bu töreni
aralHklarla tekrar ederlerdi." Durup, Sophie'ye doFru eFildi, "Ve tabii eFer manasHnH anlamaya
hazHr olmadan Hieros Gamos'a Kahit olduysan, seni Kok edeceFini tahmin edebiliyorum."
Sophie hiçbir Key söylemedi.
Langdon, "Hieros Gamos YunancadHr," diye devam etti. "Kutsal evlik anlamHna gelir."
"Benim gördüFüm, bir evlilik töreni deFildi."
"Birle)me anlamHndaki evlilik, Sophie."
"Yani seks gibi mi?"
"HayHr."
YeKil gözleriyle onu sorgulayan Sophie, "HayHr mH?" diye sordu

Langdon lafH çevirdi. " ey... bir bakHma evet, ama bugün anladHFHmHz gibi deFil."
Gördükleri bir seks ayinine benzese de, Hieros Gamos'un erotizmle bir ilgisi olmadHFHm
açHkladH. Bu, dinsel bir ibadetti. Tarihte cinsel birleKim, diKi ile erkeFin TanrH’yH deneyimlediFi
bir ibadetti. Eskiler, kutsal diKiyi cinsel açHdan tanHmadHFH müddetçe erkek ruhunun
tamamlandHFHna inanHrlardH. DiKi ile saFlanan fiziksel birleKim, erkeFin ruhani açHdan
tamamlanmasHnHn ve gnosis'e ulaKmasHnHn -TanrH bilinci- tek yoluydu Seks ayinleri, sis
zamanHndan beri erkeFin dünyadan cennete uzanan tek köprüsü olduFuna inanHlHrdH. Langdon,
"Erkek, kadHnla birleKerek," dedi. "Zihninin tamamen boKaldHFH ve TanrH'yH anlayabildiFi zirve
anHna ulaKabilirdi."
Sophie Küpheyle bakHyordu. "Yani orgazm dua gibi miydi?" AslHnda Sophie haklH olduFu
halde, Langdon umarsHzca omuzlarHnH silkti. Fiziksel açHdan bakHlacak olursa, düKüncelerden
tamamen soyutlanmHK, kopuk bir an erkek orgazmHna eKlik ediyordu. KHsa bir zihinsel boKluk.
TanrH’ya bakHlabilecek bir dinginlik anH. Meditasyon gurularH, düKüncelerden arHnmHK benzeri
hallere seks yapmadan geçerler ve Nirvana'yH genellikle sonsuz bir ruhani orgazm olarak
nitelendirirlerdi.
Langdon alçak bir sesle, "Sophie," dedi. "Eskilerin seks anlayHKHnHn gönümüzdekinden
tamamen farklH olduFunu anlaman çok önemli. Seks yeni hayata en büyük mucize can verirdi
ve mucizelere sadece bir TanrH sebep olabilirdi. KadHnHn rahminde bir hayat üretmesi onu
kutsal kHlHyordu. Bir TanrH. Cinsel birleKme, insan ruhunun iki yarHsHnHn -erkek ve diKibirleKmesi anlamHna geliyordu, böylece erkek ruhani bütünlüFe ulaKHyor ve TanrH’yH
paylaKHyordu. GördüFün Keyin seksle deFil, dinle ilgisi vardH. Hieros Gamos ayini bir sapHklHk
deFildir. Çok kutsal bir törendir."
Sözleri ona tesir etmiK gibiydi. Sophie gece boyunca mesafesini korumuKtu ama Langdon
Kimdi ilk kez etrafHna ördüFü duvarHn çatHrdamaya baKladHFHnH görüyordu. Gözlerinde yeniden
yaKlar belirdi ve onlarH süveterinin koluyla kuruladH.
Langdon, ona biraz zaman tanHdH. Kabul etmek gerekirse, seksin TanrH’ya ulaKmak için
izlenen bir yol olduFu düKüncesi, ilk bakHKta biraz akHl karHKtHrHcHydH. Langdon’Hn Musevi
öFrencileri, ilk Musevi geleneklerinin ayinleri içerdiFini öFrendiklerinde KaKkHnlHktan küçük
dillerini yutarlardH. -badethanede, asla olamaz. Eski Museviler, Süleyman Mabedi'ndeki
Kudsülakdas'ta TanrH’yla birlikte, onun diKi dengi Shekinah’Hn da oturduFuna inanHrlardH.
Ruhsal bütünlük arayan erkekler, seviKecekleri rahibeleri -veya hierodules- ziyaret etmek için
mabete gelirler ve fiziksel birleKme sayesinde kutsallHFH tecrübe ederlerdi. Musevilerin dört
harfli YHWH kelimesi -TanrH’nHn kutsal adH- aslHnda Yehova kelimesinden türetilmiKti. Erkek
Jah kelimesi ile Havva'nHn branilerden önceki olan Havah'Hn androjen birleKimi.
Langdon yumuKak bir sesle, "Eski kilise için," dedi. " nsanlarHnla TanrH'ya ulaKmak adHna
seksi kullanmasH büyük bir tehdit oluKturuyordu. Kilisenin kendi kendine ilan ettiFi TanrH’ya
giden tek yol düKüncesini gölgeliyordu. Belirli nedenlerden ötürü seksi kötü göstermek, iFrenç
ve günahkâr bir davranHK olduFuna inandHrmak için ellerinden geleni yaptHlar. DiFer büyük
dinler de aynHnH yaptH."
Sophie susuyordu ama Langdon, onun büyükbabasHnH daha iyi anlamaya baKladHFHnH
sezmiKti. Langdon bu sömestr aynH konuya derslerinden birinde deFinmiKti. ÖFrencilerine,
"Seks hakkHndaki düKüncelerimizin çeliKkili olmasH KaKHrtHcH mH?" diye sormuKtu. "Eskiden
gelen dürtülerimiz ve fizyolojimiz bize seksin doFal bir Key olduFunu söyler ruhani bütünlüFe
giden aziz bir yol ama modern din, bunun utanç verici olduFunu aKHlar ve KeytanHn iKi olan
seks dürtülerimizden korkmamHz gerektiFini öFretir. Langdon dünyada bir düzineden fazla
gizli cemiyetin -pek çoklarH hayli nüfuzlu- hâlâ seks ayinleri yaparak, eski gelenekleri
sürdürdüFü gerçeFiyle öFrencilerini daha fazla korkutmak istememiKti. Gözleri Tamamen
Kapal filminde Tom Cruise'un canlandHrdHFH karakter, son dere elit Manhattan'lHlann özel bir
toplantHsHna gizlice girerek, Hieros Gamos'a tanHk olmuKtu. Ne yazHk ki film yapHmcHlarH pek

çok noktayH yanlHK anlamHKtH ama fikrin temeli mevcuttu... cinsel birleKmenin büyüsünü
kutlamak için bir araya gelen gizli bir cemiyet.
"Profesör Langdon?" Arka sHralarda oturan bir erkek öFrenci umut dolu sesiyle elini
kaldHrmHKtH. "Kiliseye gitmek yerine daha fazla seks yapmamHz gerektiFini mi
söylüyorsunuz?"
Langdon kHkHrdamHK fakat yemi yutmamHKtH. Bu çocuklarHn Harvard partilerinde seksten
çok daha fazlasHnH yaptHklarHnH duymuKtu. Tehlikeli bir bölgede bulunduFunun bilinciyle,
"Baylar," demiKti. "Hepinize bir teklifte bulunmak istiyorum. Evlilik öncesi sekse göz
yummaya cüret etmeden ve hepinizin lekesiz melekler olduFunu düKünecek kadar saf
olmadan, size seks hayatHnHz hakkHnda Ku küçük tavsiyede bulunacaFHm."
Dinleyiciler arasHndaki tüm erkekler, öne doFru eFilerek dikkatle dinlemiKlerdi.
"Bir kadHnla bir daha beraber olduFunuzda, kalbinize bakHn ve sekse etik ruhani bir olgu
olarak yaklaKmadHFHnHzH anlayHn. Erkeklerin sadece kutsal diKiyle birleKerek ulaKacaklarH o
ilahi kHvHlcHmH bulmak için kendinize meydan okuyun."
KadHnlar baKlarHnH sallayarak, bilmiK bir tebessüm takHnmHKlardH.
Erkeklerse garip bir Kekilde kHkHrdayarak birbirlerine açHk saçHk Kakalar yapmHKlardH.
Langdon içini çekmiKti. Üniversitedeki erkekler hâlâ çocuktu.
BaKHnH uçaFHn penceresine dayayHp boKluFa bakarken alnH üKüyen Sophie, Langdon'Hn az
önce anlattHklarHnH düKünüyordu. çinde yeni bir piKmanlHk hissediyordu. On y l.
BüyükbabasHnHn, ona gönderdiFi açHlmamHK mektup tomarlarHnH düKündü. Robert'a her )eyi
anlataca m. Sophie baKHnH pencereden çevirmeden konuKmaya baKladH. YavaKça. Korkuyla.
O gece olanlarH yeniden anlatHrken, zamanda geri gittiFini hissetti... büyükbabasHnHn
Normandiya'daki Katosunun yakHnlarHndaki ormanda dolaKHyordu... KaKkHnlHk içinde boK evi
arHyordu.., aKaFHdan gelen sesler duyuyordu... sonra gizli kapHyH buluyordu. TaK merdivende,
her adHmda bir basamak inerek usulca bodrumdaki yeraltH odasHna vardH. Toprak kokusunu
alabiliyordu. Serinlik ve HKHk. Mart ayHydH. Merdivende saklandHFH gölgeler basHndan,
yabancHlarHn sallanarak ellerindeki mumlarla ilahiler söylediFini duyuyordu.
Rüya görüyorum, dedi kendi kendine. Bu bir rüya. Ba)ka ne olabilir?
KadHnlarla erkekler sHraya dizilmiKlerdi, siyah, beyaz, siyah, beyaz. KadHnlar hep birlikte
ellerindeki altHn küreleri kaldHrHp, her bir aFHzdan, "Ba)lang çta seninle birlikteyim, kutsal olan
her )ey görünmeye ba)lad nda, gün do madan önce seni rahmimden ç kartt m" diye
seslenirlerken güzel gecelikleri dalgalanHyordu.
KadHnlar kürelerini indirdiFinde, herkes sanki vecit haline geçmiK gibi geri sallandH.
Çemberin ortasHndaki bir Keye saygH gösteriyorlardH.
Neye bak yorlar?
Sesler artHk yükseliyordu. Daha yüksek. Daha hHzlH.
KadHnlar kürelerini yeniden yükselterek, "Gördü ün kad n sevgidir! “diye baFHrdHlar.
Erkekler, "O kad n n meskeni sonsuzluktur! “ diye cevapladHlar.
lahiler yeniden baKlamHKtH. ArttH. Gürledi. Daha hHzlH. KatHlHmcHlar içeri doFru adHm
atarak, çömeldiler.
Kte o an Sophie, sonunda hepsinin neyi seyrettiFini görebilmiKti
Çemberin ortasHndaki alçak, süslü bir sunaFHn üstünde bir adam yatHyordu. ÇHplaktH,
sHrtüstü yatHyordu ve yüzünde siyah bir maske vardH. Sophie hemen adamHn omzundaki doFum
lekesinden, vücudu tanHmHKtH. Neredeyse baFHracaktH. Grand-pére! Bu görüntü bile Sophie'yi
Kok etmeye yeterdi ama fazlasH vardH.
GümüK renkli gür saçlarH arkasHndan sallanan, beyaz maskeli çHplak bir kadHn,
büyükbabasHnHn üstüne çHkmHKtH. Mükemmellikten çok uzak tombul bir vücudu vardH ve
ilahilere ritim tutarak sallanHyordu -Sophie'nin büyükbabasHyla seviKiyordu.

Sophie dönüp kaçmak istedi ama yapamadH. lahi sesleri yükselmeye baKladHFHnda,
yeraltHndaki odanHn taK duvarlarH onu içeri hapsetmiKti. KatHlHmcHlarHn oluKturduFu çember
Kimdi adeta Karta söylüyordu ve sesler yükselerek çHlgHn bir hal almHKtH. Ani bir gürlemeyle
tüm oda adeta doruk noktasHnda patladH. Sophie nefes alamHyordu. Sonra birden hHçkHrarak
sessizce aFladHFHm fark etti. ArkasHnH dönerek usulca merdivenlerden yukarH, evden dHKarH çHktH
ve titreyerek Paris'e geri döndü.
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Aringarosa, Fache ile yaptHFH ikinci telefon görüKmesini bitirirken, kiralHk uçak
Monaco'nun titrek HKHklan üstünde uçuyordu. Yeniden torbaya uzandH ama kendini
kusamayacak kadar bitap hissediyordu.
u i) bir sona erse!
Fache'nin verdiFi son haber anlaKHlHr gibi deFildi ama bu gece artHk her Key anlamHnH
yitirmiKti. Neler oluyor? Her Key kontrolden çHkmHKtH. Silas' nas l bir i)e bula)t rd m ?
Kendimi nas l bir ise bula)t rd m!
Aringarosa titreyen bacaklarHyla pilot kabinine yürüdü, "VarHK noktamHzH deFiKtirmem
gerekiyor."
Omzunun üstünden bakan pilot güldü. " aka yapHyorsunuz, öyle deFil mi?"
"HayHr. Derhal Londra'ya gitmem gerekiyor."
"Peder, bu kiralHk bir uçak, taksi deFil."
"Sana elbette daha fazla ödeme yapacaFHm. Ne kadar? Londra sadece bir saat kuzeyde ve
yönümüzü deFiKtirmemiz gerekmiyor, bu yüzden..."
"Para meselesi deFil peder, baKka sorunlar var."
"On bin euro. Hemen Kimdi."
Gözleri hayretle açHlan pilot arkasHnH döndü. "Ne kadar? NasHl bir rahip bu kadar parayH
yanHnda taKHr?"
Aringarosa siyah evrak çantasHnHn yanHna giderek, açtH ve bonolardan birini çHkardH.
Bonoyu pilota uzattH.
Pilot, "Bu nedir?" diye sordu.
“Vatikan BankasH'ndan alHnmHK on bin euro deFerinde bir bono."
Pilot kuKkuyla bakHyordu.
"Nakitle aynHdHr."
Bonoyu geri uzatan pilot, "Sadece nakit nakittir," dedi.
Aringarosa pilot kabininin kapHsHna tutunurken kendini oldukça güçsüz hissediyordu. "Bu
bir ölüm kalHm meselesi. Bana yardHm etmelisiniz. Londra'ya gitmeliyim."
Pilot, piskoposun altHn yüzüFüne baktH. "Gerçek elmas mH?"
Aringarosa yüzüFüne baktH. "Bundan ayrHlamam."
OmuzlarHnH silken pilot, arkasHnH dönüp dikkatini ön camdan dHKarH verdi.
Aringarosa derin bir üzüntü hissetti. YüzüFe baktH. Onun temsil ettiFi her Keyi zaten
kaybetmek üzereydi. Uzun bir süre sonra yüzüFü parmaFHndan çHkararak, nazikçe kontrol
panosunun üstüne bHraktH.
Pilot kabininden aFHr aksak çHkan Aringarosa yeniden koltuFuna oturdu. On beK saniye
sonra, pilotun kuzeye doFru birkaç derece döndüFünü hissetti.
Buna raFmen Aringarosa'nHn zafer anH paramparça olmuKtu.
Her Key kutsal bir dava olarak baKlamHKtH. Zekice hazHrlanmHK bir plan. imdi ise iskambil
kâFHdHndan yapHlan evler gibi kendi üstüne yHkHlHyordu... ve sonunda hiçbir yer görünmüyordu.
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Langdon, Sophie'nin kendi Hieros Gamos deneyimini hatHrlamaktan dolayH sarsHntH
geçirdiFini hissedebiliyordu. Kendi adHna, bunu duyduFuna KaKHrmHKtH. Sophie tüm ayine Kahit
olmakla kalmamHK, kendi büyükbabasHnHn kutlandHFHnH görmüKtü... Sion TarikatH'nHn Büyük
Üstat'H. ÇarpHcH bir topluluktu. Da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean
Cocteau... Jacques Sauniére.
Langdon yumuKak bir sesle, "Sana baKka ne söyleyebilirim bilmiyorum," dedi.
Sophie'nin yaKlarla dolan gözleri, Kimdi koyu yeKil görünüyordu. "Beni kendi kHzH gibi
büyüttü."
KonuKurlarken, Langdon, onun gözlerindeki duygusallHFH fark etti. Vicdan azabH
duyuyordu. Uzak ve derin. Sophie Neveu, büyükbabasHndan kaçmHKtH ve Kimdi onu tamamen
farklH bir açHdan görüyordu.
DHKarHda Kafak hHzla söküyor, kHzHl hareleri sancak tarafHnda toplanHyordu. AKaFHdaki
dünya hâlâ siyahtH.
"Kumanyalar, sevgili dostlarHm." Teabing, kutu kolalar ve krakerlerle yanlarHna gelmiKti.
Yiyecekleri daFHtHrken, az miktarda olduFu için bol bol özür diledi. KeKiK dostumuz henüz
konuKmuyor," dedi. "Ama ona biraz zaman tanHyalHm." Krakerini HsHrarak, Kiire göz attH. "Peki,
hayatHm, ilerleme kaydettiniz mi?" Sophie'ye baktH. "Büyükbaban burada bize ne anlatmaya
çalHKHyor? Bu mezar taKH hangi cehennemde? TapHnakçHlar'Hn kutsal saydHFH Ku mezar taKH."
Sophie baKHnH iki yana sallayarak sessizliFini korudu.
Teabing bir kez daha baKHnH mHsralara gömerken, Langdon bir kutu açarak pencereye
döndü. Zihni gizli ayin sahneleri ve çözülmemiK Kifrelerle doluydu. Tap nakç kilit lahde
tapar. KolasHndan büyük bir yudum aldH. Tap nakç lar' n kutsal sayd bir mezarta) . Kola
HlHktH.
Gecenin karanlHk perdesi hHzla çözülmeye baKlamHKtH. Langdon bu deFiKimi seyrederken,
aKaFHda parlayan bir okyanus gördü. -ngiliz Kanal . ArtHk fazla kalmamHKtH.
Langdon gün HKHFHnHn ikinci bir aydHnlanma getirmesini diledi ama dHKarHda hava
aydHnlandHkça gerçekten daha da uzaklaKtHFHnH hissediyordu. BeK heceli ölçünün ve ilahilerin,
Hieros Gamos ile kutsal ayinlerin uçaFHn gümbürtüsüyle yankHlanan ritimlerini duydu.
Tap nakç lar' n kutsal sayd bir mezar ta) .
Yüzüne HKHk vurduFunda uçak yeniden kara parçasHnHn üzerinde uçuyordu. Langdon
elindeki kola kutusunu sertçe bHraktH. DiFerlerine dönerek, "Buna inanmayacaksHnHz," dedi.
"TapHnakçH lahdi... buldum."
Teabing'in gözleri faltaKHna dönmüKtü. "Mezar taKHnHn nerde olduFunu biliyor musun?"
Langdon gülümsedi. "Nerede olduFunu deFil. Ne olduFunu."
Sophie daha iyi duyabilmek için eFildi.
Akademik buluKun verdiFi o tanHdHk heyecanHn tadHna vararak, "SanHrHm aslHnda lahitten
deFil, taK bir büstten bahsediyor," diye açHkladH. "Yani mezar taKH deFil."
Teabing, "Büst mü?" diye sordu.
Sophie de bir o kadar KaKHrmHK gibiydi.
Langdon dönerek, "Leigh," dedi. "Engizisyon sHrasHnda kilise TapHnak övalyeleri'ni her
türlü günahH iKlemekle suçlamHKtH, öyle deFil mi?"
"DoFru. Her türlü suçlamada bulunmuKlardH. ehvet düKkünlüFü, haça iKemek, Keytana
tapmak, kabarHk bir liste."
"Ve bu listede sahte putlara tapmak da vardH öyle deFil mi? Kilise TapHnakçHlar'H özellikle
bir taK büste ibadet ettikleri gizli ayinler yapmakla suçlamHKtH... pagan tanrHsH..."
Teabing, "Baphomet!" diye çHFlHk attH. "TanrHm, Robert, haklHsHn! TapHnakçHlar'Hn kutsal
saydHFH bir taK büst!"

Langdon çabucak Sophie'ye, Baphomet'in yaratHcH üreme gücü. baFlantHlH bir pagan
bereket tanrHsH olduFunu açHkladH. Baphomet'in o yaratH ve üreme sembolü olan bir koç ya da
keçi baKHyla temsil ediliyordu.
TapHnakçHlar, taKtan bir kopyasHnH yaptHklarH Baphomet'in baKHnHn etrafHnda çember
oluKturarak ilahiler söylüyorlardH.
Teabing, "Baphomet," diyerek kHkHrdadH. "Törende aslHnda cinsel birleKimin yaratHcH
büyüsü kutlanHrdH ama Papa Clemet herkese, Baphomet'in baKHnHn aslHnda Keytan baKH
olduFuna inandHrdH. Papa, Baphomet'in baKHnH TapHnakçHlar'a karKH baKlattHFH davada idam ipi
gibi kullandH."
Langdon, onu doFruladH. eytan olduFuna inanHlan boynuzlu KeytanHn kökü Baphomet'e
kadar gidiyordu. Kilise boynuzlu bereket tanrHsHnH Keytanla deFiKtirmiKti. Tamamen olmasa da
kilisenin bu iKi baKardHFH ortadaydH Geleneksel Amerikan ükran Günü masalarHnda hâlâ
paganlarHn boynuzlu bereket sembolleri vardH. Bereket küfesi ya da "bereket boynuzu",
Baphomet'in verimliliFine atHfta bulunurdu ve boynuzu kHnlan bir keçi tarafHndan emzirilen
Zeus efsanelerine dayanHrdH. Keçinin boynuzu sihirli bir Kekilde meyvelerle dolmuKtu.
Baphomet ayrHca grup fotoFrafH çektiren arkadaKlardan KakacH biri, diFerinin arkasHndan
parmaklarHm V Keklinde havaya kaldHrdHFHnda da görünürdü; KakacHlardan çok azH alay
ettikleri kurbanlarHnHn sperm sayHsHnHn bol olduFunu ilan ettiklerinin farkHna varHrdH,
Teabing heyecanla, "Evet, evet," dedi. " iirde bahsi geçen Baphomet olmalH.
TapHnakçHlar'Hn kutsal saydHFH taK."
Sophie, "Peki," dedi. "Ama TapHnakçHlar'Hn kutsal saydHFH taK büst Baphomet ise, bir
ikilem var demektir." Kripteksin üstündeki harfleri iKaret etti. "Baphomet kelimesinde sekiz
harf var. Burada ise sadece beK."
Teabing geniKçe sHrHttH. TatlHm, Atbash ifresi burada devreye giriyor."
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Langdon oldukça etkilenmiKti. Teabing yirmi iki harfli brani alfabesini alefbet ezbere
yazmHKtH, brani karakterleri yerine Latin harflerini kullanarak yazmHKtH ama buna raFmen,
alfabeyi akHcH bir telaffuzla okuyordu.
A B G D H V Z Ch T Y K L M N S O P Tz Q R Sh Th
"Alef, Bet, Gimel, Dalet, Het, Vav, ZayHn, Çet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh,
AyHn, Pe, Tsadik, Kof, ReK, Hn ve Tav."* Teabing alnHnHn terini silerek, tekrar iKe koyuldu.
" brani dilinde sesli harfler yazHlmaz. Bu yüzden Baphomet kelimesini brani alfabesiyle
yazacak olursak, üç sesli harf düKer ve geriye..."
Sophie, "BeK harf kalHr," diye atHldH.
Teabing baKHnH sallayarak yeniden yazmaya koyuldu. "Tamam, iKte brani alfabesiyle
Baphomet kelimesi böyle yazHlHyor. Daha açHk anlaKHlmasH için sesli harfleri de araya
yazacaFHm."
B a P V o M e Th
"Elbette," diye ekledi. " branicenin tersten yazHldHFHnH unutmamak gerekir ama Atbash'H bu
Kekilde daha kolay kullanHrHz. Bundan sonra, yerine kullanma tablosunu oluKturmak için tüm
alfabeyi orijinalinin tersin' den yeniden yazmamHz gerekiyor."
Kalemi Teabing'in elinden alan Sophie, "Daha kolay bir yolu var," dedi "Atbash da dahil,
tüm yer deFiKtirmeli Kifreler için geçerlidir. Royal Holloway'de öFrendiFim ufak bir hile."
Sophie alfabenin ilk yansHnH soldan saFa yazdHktan sonra altHna ikinci yarHsHnH saFdan sola
doFru yazdH. "Kriptoloji analistleri buna katla-kHvHr derler. YarH yarHya karHKtHrHlmHK. Ama iki
kat daha temiz."
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EliKine bakan Teabing kHkHrdadH. "HaklHsHn. Holloway'deki çocuklarHn iKlerini yaptHklarHna
sevindim."
Sophie'nin yer deFiKtirme matrisine bakan Langdon, eski alimlerin ünlü eKak Gizemi'ni**
çözmek için Atbash ifresi'ni ilk kullandHklarHnda hissettikleri dehKeti duydu. Din alimleri
yHllarca ncil'de eKak diye bir Kehirden bahsedildiFini görüp muallakta kalmHKlardH. Bu Kehir
herhangi bir haritada ya da baKka bir belgede görünmüyordu ama Yeremya KitabH'nda sHkça
bahsi geçiyordu, eKak kralH, eKak Kehri ve eKak halkH. Sonunda bir alim kelimeye Atbash
ifresi'ni uyguladHFHnda sonuçlan herkesi hayrete düKürmüKtü. eKak kelimesinin aslHnda
oldukça iyi bilinen baKka bir Kehrin KifrelenmiK hali olduFunu ortaya koymuKtu. ifre çözme
iKlemi oldukça basitti.
e)ak kelimesi branicede Sh-Sh-K diye yazHlHyordu.
Sh-Sh-K. harfleri yer deFiKtirme tablosuna yerleKtirildiFinde, B-B-L harflerini veriyordu.
B-B-L ise branicede Babil diye okunuyordu.
*
**

Alfabe okunuKlarH sevivon.com adresindeki Türk Musevilerin brani okulundan alHnmHKtHr.

nternetten Türkçeye geçerken bu Kekilde yazHlHyor. eKak kralHyla ilgili bir efsane var.

Gizemli eKak Kehrinin aslHnda Babil Kehri olduFu ortaya çHktHktan sonra, nciller deli gibi
araKtHrHlmaya baKlanmHKtH. Birkaç hafta sonra Eski Ahit'te alimlerin farkHnda olmadHklarH daha
pek çok Atbash Kifreli kelimenin bulunduFu keKfedilmiKti.
HeyecanHnH bastHrmakta güçlük çeken Langdon, "YaklaKHyoruz," diye fHsHldadH.
Teabing, "AdHm adHm Robert," dedi. Sophie'ye bakarak "HazHr mHsHn?"
Sophie baKHnH salladH.
"Pekâlâ, Baphomet kelimesi ünlüleri indirgendiFinde branicede B-P-V-M-Th diye
yazHlHyor. imdi beK harfli Kifremizi bulmak için Atbash yer deFiKtirme matrisine
uygulayalHm."
Langdon'Hn kalbi hHzla çarptH. B-P-V-M-Th. imdi güneK pencerelerden içeri doluyordu.
Sophie'nin yer deFiKtirme matrisine bakarak, çeviriyi yapmaya baKladH. B yerine Sh... P yerine
V...
Teabing Noel zamanH gelen bir okul çocuFu gibi sHrHtHyordu. "Ve Atbash ifresi diyor
ki..." Sesi kesilmiKti. "Aman TanrHm!" yüzü bembeyaz olmuKtu.
Langdon'Hn kalbi tekledi.
Sophie, "Ne oldu?" diye sordu.
"Buna inanmayacaksHn." Teabing, Sophie'ye baktH. "Özellikle sen."
"Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu.
"Bu... gerçekten dâhice," diye fHsHldadH. "Son derece zeki!" Teabing yeniden kâFHda yazdH.
"Davullar lütfen. Kte Kifreniz." YazdHklarHnH onlara gösterdi.
Sh-V-P-Y-A
Sophie, "Bu ne böyle?" diye kaKlarHnH çattH.
Langdon da anlayamamHKtH.
Teabing'in sesi huKuyla titriyordu. "Bu dostum, hikmet kelimesinin eski hali."
Langdon harfleri yeniden okudu. Eski hikmet sözü çözer bunu. Bir saniye sonra her Keyi
anlamHKtH. Bunu hiç tahmin etmemiKti. "Eski hikmet kelimesi!"
Teabing kahkahalarla gülüyordu. "Harfi harfine!"
Sophie önce kelimeye, ardHndan kripteksteki harflere baktH. Langdon ile Teabing'in
göremediFi ciddi bir yanlHKlHFH fark etmiKti. "Durun biraz! ifre bu olamaz," diye karKH çHktH.
"Kripteksin üstünde Sh harfi yok. Geleneksel Latin harfleri kullanHlmHK."
Langdon, "Kelimeyi oku," diye Hsrar etti. " ki Keyi aklHndan çHkarma. branicede Sh harfine
karKH gelen sembol, vurgu iKaretine baFlH olarak aynH zamanda S diye de okunabilir. P harfi de
aynH Kekilde F diye okunabilir.
Sophie'nin SVFYA? diye düKünürken aklH karHKmHKtH. Teabing, "Dâhice!" dedi. "Vav harfi
genellikle O seslisi yerine kullanHlHr.''
Yeniden harflere bakan Sophie, yüksek sesle okumaya çalHKtH.
"S... o... f...y... a."
Kendi sesini duyduFunda, aFzHndan çHkanlara inanamamHKtH. "Sophia mH? Bu Sophia diye
mi okunuyor?"
Langdon hararetle baKHnH sallHyordu. "Evet! Sophia, Yunancada hikmet demektir. sminin
kökeni Sophie, gerçekten eski hikmet sözüdür.'"
Sophie birden büyükbabasHna karKH derin bir özlem duydu. Tarikat kilit ta) n benim
ismimle )ifrelemi). BoFazHnda bir yumru oluKmuKtu. Her Key son derece mükemmeldi. Ama
gözlerini kripteksin üstündeki harflere çevirdiFinde, hâlâ bir sorun olduFunu gördü. "Ama
durun... Sophia kelimesinde altH harf var."
Teabing gülümsemeye devam ediyordu. " iire yeniden bak. Büyükbaban 'eski hikmet
sözü,' demiK."
"Evet?"

Teabing göz kHrptH. "Eski Yunancada, hikmet S-O-F-I-A diye yazHlHr."
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Sophie kripteksi kucaFHna alHp harfleri çevirmeye baKladHFHnda korkunç bir heyecan
duyuyordu. Eski hikmet sözü çözer bunu. Langdon ile Teabing, onu seyrederlerken nefes
almayH unutmuK gibiydiler.
S... O... F...
Teabing, "Dikkatli ol," diye uyardH. "Çok çok dikkatli ol."
... I... A.
Sophie son harfi çevirmiKti. BaKHnH kaldHrHp diFerlerine bakarken, Tamam," diye fHsHldadH.
" imdi çekip çHkartacaFHm."
Langdon korkuyla karHKHk bir neKeyle, "Sirkeyi unutma," diye fHsHldadH. "Dikkatli ol."
Sophie bununda çocukluFunda açtHFH kripteksler gibi olduFunu biliyordu. Tek yapmasH
gereken silindiri her iki ucundan sHkHca kavramak ve farklH yönlere doFru hafif bir basHnç
uygulayarak yavaKça çekmekti. EFer harfler, Kifreye göre doFru sHralanmHKsa, uçlardan biri
kayarak açHlacak ve Sophie içerideki, sirke KiKesinin etrafHna sarHlmHK papirüs sayfaya ulaKa
çaktH. Bununla birlikte eFer yazdHklarH Kifre yanlHKsa, Sophie'nin d )ardaki uçlara uygulad
bask içerideki manivelay harekete geçirince alttaki bo)lu a kayacakt . E er Sophie
silindirleri h zla çekecek olursa cam )i)e parçalanacakt .
Yava) çek, dedi kendi kendine.
Sophie avuç içleriyle silindirin uçlarHnH kavrarken, Teabing ile Langdon iyice eFildiler.
Sophie Kifre kelimeyi çözmenin verdiFi heyecanla, neredeyse içeride bulmayH umduklarHnHn
ne olduFunu unutuyordu. Bu tarikat n kilit ta) . Teabing'e göre, MagdalalH Meryem'in ve
Sangreal hazinesinin yerini gösteren, bir Kutsal Kâse haritasH vardH... en büyük sahibi belirsiz
gizli gerçek hazinesi.
TaK tüpü tutan Sophie., bir kez daha tüm harflerin ibre ile aynH hizada olduFunu kontrol
etti. ArdHndan yavaKça çekti. Hiçbir Key olmamHKtH. Biraz daha kuvvet verdi. TaK birden
yerinden kayarak ayrHldH. Uçtaki aFHr parça elinde kalmHKtH. Langdon ile Teabing neredeyse
ayaFa fHrlayacaklardH. Uçtaki kapaFH masanHn üstüne koyup, içindekini görmek için silindiri
yana eFerken Sophie'nin kalbi yerinden fHrlayacak gibi olmuKtu.
Bir par)ömen!
Sophie yuvarlanmHK kâFHdHn ortasHna baktHFHnda, silindir Keklindeki bir nesnenin etrafHna
sarHlmHK olduFunu gördü. Sirke KiKesi olduFunu tahmin etti. Fakat sirkenin etrafHna sarHlan
kâFHt alHKHldHk hassas papirüs deFil, tirKeydi. Bu garip, diye düKündü Sophie, sirke koyun
derisinden yap lan tir)eyi eritmez. KâFHdHn ortasHna tekrar baktHFHnda, merkezdeki nesnenin
sirke KiKesi olmadHFHnH fark etti. Tamamen farklH bir Keydi.
Teabing, "Sorun nedir?" diye sordu. "ParKömeni çHkartsana."
KaKlarHnH çatan Sophie yuvarlanmHK tirKeyle birlikte etrafHna sarHldHFH nesneyi çekip, ikisini
birlikte dHKarH çHkardH.
Teabing, "Bu papirüs deFil," dedi. "Çok aFHr."
"Biliyorum. Bu dolgu maddesi."
"Ne için? Sirke KiKesi için mi?"
"HayHr." Sophie kâFHdH açtHFHnda, içine sarHlan nesne ortaya çHkmHKtH. "Bunun için."
Langdon tirKe kâFHdHn içindeki nesneyi gördüFünde kalbi teklemiKti.
Teabing yutkunarak, "TanrH yardHmcHmHz olsun," dedi. "Büyükbaban merhametsiz bir
mimarmHK."
Langdon hayretle bakHyordu. Sauniére'in i)leri kolayla)t rmaya hiç niyeti olmad n
anlayabiliyorum.
MasanHn üstünde ikinci bir kripteks duruyordu. Daha küçük. Siyah oniksten yapHlmHKtH.
Birincisinin içine yerleKtirilmiKti. Sauniére'in çiftlere olan tutkusu. -ki kripteks. Her Key çiftler

halinde. Çifte anlamlar. Erkek di)i. Beyaz n içinde siyah. Langdon önünde duran sembol
zincirini sezinleyebiliyordu. Beyaz siyaha can verir.
Her erkek bir kad ndan ç kar.
Beyaz-di)i
Siyah-erkek.
Langdon uzanarak küçük kripteksi eline aldH. Birincisinin aynH gibiydi, sadece yarH
ebadHnda ve siyahtH. O tanHdHk çaFHltH sesini duydu. Daha önce duyduklarH sHvH sesi bu küçük
kripteksin içinden gelmiK olmalHydH.
TirKe kâFHdHnH onun önüne iten Teabing, "E, Robert," dedi. "En azHndan doFru yönde
uçtuFumuza sevineceFini düKünüyorum."
Langdon kalHn tirKe kâFHdHnH inceledi. Süslü bir hat yazHsHyla baKta bir dört mHsralH metin
yazHyordu. Yine beK heceli ölçüyle yazHlmHKtH. MHsra Kifreliydi ama Teabing'in ngiltere'ye
gitme planHnHn iKe yarayacaFHnH anlamasH için ilk mHsrayH okumasH yeterli olmuKtu.

PAPA ÖVALYE GÖMMÜ LONDRA'DA
iirin geri kalanHnda, ikinci kripteksi açarken kullanHlacak Kifrenin ancak bu Kövalyenin
Kehrin bir yerindeki mezarHnda bulunabileceFini ima ediyordu.
Langdon heyecanla Teabing'e döndü. "Bu Kiirde bahsi geçen Kövalyenin ne olduFu
hakkHnda fikrin var mH?"
Teabing sHrHttH. "Hiç fikrim yok. Ama hangi Kifreye bakmamHz gerektiFini çok iyi
biliyorum."
O sHrada, en az beK kilometre önlerinde altH kent polis arabasH, yaFmurun HslattHFH
sokaklardan Biggin Hill Özel HavaalanH'na doFru gidiyordu.

79
TeFmen Collet, Teabing'in buzdolabHndan bir Perrier aldHktan sonra, yeniden hHzlH
adHmlarla kabul salonuna yürüdü. AsHl hareketin yaKandHFH Londra'ya Fache ile birlikte gitmek
yerine, burada Château Villette'e yayHlan teknik bölüme çocuk bakHcHlHFH yapHyordu.
imdiye dek ele geçirdikleri ipuçlarHnHn bir yardHmH dokunmamHKtH: yere saplanan bir tek
mermi; b çak ve kadeh sözcüklerinin yazHldHFH sembollerle karalanmHK bir kâFHt parçasH; teknik
bölümün Collet'ye muhafazakâr Katolik grubu Opus Dei ile baFlantHsH olduFunu söylediFi
kanlH bir kemer. YakHn zaman önce bir haber programH onlarHn Paris'te eleman toplamadaki
saldHrgan tutumlarHnH gün HKHFHna çHkarttHFHnda ortalHk hayli karHKmHKtH.
Collet içini çekti. Umar m bu ümitsiz kar ) kl ktan bir anlam ç kar.
Collet KatafatlH bir koridordan geçerek, teknik bölüm memurunun parmak izi topladHFH
geniK balo salonuna girdi. Pantolon askHsH takan toplu bir adamdH.
çeri giren Collet, "Herhangi bir Key var mH?" diye sordu.
Memur baKHnH iki yana salladH. "Yeni bir Key yok. Evin geri kalanHndakilerle uyuKan baKka
parmak izleri var o kadar."
"Ya keçe kemer üstündeki parmak izleri?"
"Interpol hâlâ üzerinde çalHKHyor. Ben bulduFumuz her Keyi topluyorum."
Collet masanHn üstündeki iki mühürlü torbayH iKaret etti. "Peki bu ne?"
Adam omuzlarHnH silkti. "AlHKkanlHk. Tuhaf bulduFum her Keyi torbalarHm,"
Collet yanHna gitti. Tuhaf m ?
Memur, " u ngiliz garip biriymiK," dedi. " una bir bakHn." Delil torbasHnH karHKtHrarak,
birini seçti ve Collet'ye uzattH.
FotoFrafta bir Gotik katedralinin ana giriKi görünüyordu... küçük kapH eKiFine doFru
giderek daralan geleneksel kemerler.
FotoFrafa dikkatle baktHktan sonra Collet, memura döndü. "Bu mu tuhaf?"
"ArkasHnH çevirin."
Collet arkasHnH çevirince, katedralin uzun nefinin paganlar tarafHndan kadHn rahmine
atfedildiFini anlatan ngilizce karalamalar buldu. Bu garipti. Onu KaKHrtan, katedral giriKini
tasvir eden notlardH. "Dur biraz. Katedral giriKinin bir kadHnHn Keyini temsil ettiFini
düKünüyor..."
Memur baKHnH salladH. "AyrHca dudaksH çatH sHrtH ve giriKin üstündeki küçük
beKparmakotunun temsil ettiFi bir klitoris," çini çekti. " nsan yeniden kiliseye gitmek
istiyor."
Collet ikinci delil torbasHnH eline aldH. PlastiFin içinde, eski bir belgeye benzeyen büyük
parlak bir fotoFraf durduFunu görebiliyordu. BaKlHkta Köyle yazHyordu:
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Collet, "Bu ne?" diye sordu.
"Hiç fikrim yok. Her tarafta bunun kopyalarH vardH, bu yüzden torbaya attHm."
Collet belgeyi inceledi.
SION TAR KATINI YÖNETEN BÜYÜK ÜSTATLAR
JEAN DEGISORS
MARIE DE SAINT-CLAIR
GUILLAUME DE GISORS
EDOUARD DE BAR
JEANNE DE BAR
JEAN DE SAINT-CLAIR

1188-1220
1220-1266
1266-1307
1307-1336
1336-1351
1351-1366

BLANCE D'EVREUX
NICOLAS FLAMEL
RENE D'ANJOU
IOLANDE DE BAR
SANDRO BOTTICELLI
LEONARDO DA VINCI
CONNETABLE DE BOURBON
FERDINAND DE GONZAQUE
LOUIS DE NEVERS
ROBERT FLUDD
J. VALENTIN ANDRÉA
ROBERT BOYLE
ISAAC NEWTON
CHARLES RADCLYFFE
CHARLES DE LORRAINE
MAXIMILIAN DE LORRAINE
CHARLES NODIER
VICTOR HUGO
CLAUDE DEBUSSY
JEAN COCTEAU

1366-1398
1398-1418
1418-1480
1480-1483
1483-1510
1510-1519
1519-1527
1527-1575
1575-1595
1595-1637
1637-1654
1654-1691
1691-1727
1727-1746
1746-1780
1780-1801
1801-1844
1844-1885
1885-1918
1918-1963

Sion Tarikat m , diye düKündü Collet.
TeFmenim?" Bir baKka ajan baKHnH içeri uzatmHKtH. "YüzbaKH Facte'ye acil bir çaFrH var
fakat ona ulaKamHyoruz. Siz görüKür müsünüz?"
MutfaFa giden Collet, telefona cevap verdi.
Arayan André Vernet idi.
BankacHnHn düzgün aksanH, sesindeki gerginliFi saklamaya yetmiyordu. "YüzbaKH
Fache'nin beni arayacaFHnH düKünüyordum ama henüz ondan haber alamadHm."
Collet, "YüzbaKH biraz meKgul," diye cevap verdi. "Ben yardHmcH olabilir miyim?"
“Bana bu geceki geliKmelerden haberdar edileceFimin garantisi verilmiKti.”
Collet bir an için adamHn ses tonunu tanHr gibi oldu ama nereden tanHdHFHnH çHkartamadH.
"Monsieur Vernet, Paris'teki soruKturmadan Ku an ben sorumluyum. smim TeFmen Collet."
Hatta uzun bir sessizlik oldu. 'TeFmen, diFer hattan aranHyorum. zin verirseniz
kapatHyorum. Sizi daha sonra arayacaFHm." Telefonu kapattH.
Collet birkaç saniye sonra ahizeyi yerine koydu. ArdHndan hatHrladH. Bu sesi tan d m
biliyordum! YaptHFH keKif soluFunu kesmiKti.
Z rhl arac n )oförü.
Sahte Rolex takan.
imdi Collet bankacHnHn neden telefonu kapatmakta acele ettiFini anlayabiliyordu. Vernet,
TeFmen Collet ismini hatHrlamHKtH... o akKam gözünün içine bakarak yalan söylediFi memur
oydu.
Collet bu garip geliKmenin sonuçlarHnH düKünmeye baKladH. Vernet i)in içinde. çgüdüleri
ona, Fache'yi aramasHnH söylüyordu. Bu KanslH geliKmenin onun yHldHzHnHn parladHFH an
olacaFHnH hissedebiliyordu.
Hemen Interpol'ü arayarak, Zürih Emanet BankasH ve baKkanH André Vernet hakkHnda
bulabildikleri her türlü bilgiyi temin etmelerini istedi.
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Hawker 731 kasvetli sabah yaFmurunun içine dalarken Teabing'in pilotu, "Emniyet
kemerleri lütfen, beK dakika sonra iniyoruz," diye anons yaptH.
Teabing alçalan uçaFHn altHnda uzanan kentin dumanlH tepelerini gördüFünde eve
dönmenin keyfine vardH. ngiltere, Paris'e bir saatten daha yakHn mesafedeydi ama arada
daFlar kadar fark vardH. Bu sabah anavatanHnHn nemli ve canlH yeKillikleri son derece
konuksever görünüyordu. Fransa'daki günlerim sona erdi. -ngiltere'ye zaferle dönüyorum.
Kilit ta) bulundu. Ama elbette, kilit taKHnHn nerede olduFu sorusu hâlâ gündemdeydi. Birle)ik
Krall k'ta bir yerde. Tam olarak nerede olduFunu hiç bilmemesine raFmen, zaferin tadHnH
almaya baKlamHKtH.
Langdon ile Sophie bakmaya devam ederlerken Teabing ayaFa kalkHp kabinin karKH
tarafHna geçti ve duvardaki bir panoyu yana kaydHrarak, altHnda gizli kasayH ortaya çHkardH.
ifreyi tuKladHktan sonra kasayH açtH ve iki pasaport çHkarttH. "Rémy ve benim belgelerim."
ArdHndan elli sterlinlik banknotlardan oluKan kalHn bir deste çHkardH. "Ve sizin belgeleriniz."
Sophie Küpheyle bakHyordu. "RüKvet mi?"
"YaratHcH diplomasi. Özel havaalanlarH birtakHm masraflar alHrlar. Hangarda bir ngiliz
gümrük memuru bizi karKHlayacak ve uçaFa binmek isteyecek. Onun girmesine izin vermek
yerine, ngiltere'de bulunduFunu kimsenin bilmesini istemeyen -basHn yüzünden, bilirsinizünlü bir FransHzla birlikte seyahat ettiFimi söyleyip, saFduyusu için ona bu cömert bahKiKi
vereceFim."
Langdon KaKHrmHK gibiydi. "Ve memur bunu kabul edecek mi?"
“Herkesten kabul etmezler, ama bu insanlarHn hepsi beni tanHr. TanrH’ya Kükür silah
kaçakçHsH deFilim. övalye ilan edildim." Teabing gülümsedi. "ÜyeliFin getirdiFi bazH
imtiyazlar var tabii."
Rémy elinde tuttuFu Heckler Koch silahHyla koridorda belirmiKi "Efendim, ben ne
yapacaFHm?"
Teabing, uKaFHna baktH. "Biz dönene kadar senin misafirimizle birlikte uçakta kalmanH
istiyorum. Londra'da her gittiFimiz yere onu peKimizden sürükleyemeyiz."
Sophie endiKeli görünüyordu. "Leigh, biz dönene kadar FransHz polisinin uçaFHnH bulacaFH
konusunda ciddiydim."
Teabing güldü. "Evet, uçaFa binip Rémy'yi bulduklarHnH düKünsene."
Sophie, onun laubali tavrHna KaKHrmHKtH. "Leigh, baFlH bir rehineyi uluslararasH sHnHrdan
geçirdin. Bu ciddi."
"Benim avukatlarHm da öyle." UçaFHn arkasHndaki keKiKe kaKlarHm çatarak baktH. "Bu
hayvan evime girdi ve az kalsHn beni öldürüyordu. Bu bir gerçek ve Rémy bunu
doFrulayacak."
Langdon, "Ama onu baFlayHp Londra'ya getirdin," dedi.
Teabing saF elini kaldHrarak, mahkemede yemin ediyormuK gibi yaptH. "SayHn yargHç,
ngiliz mahkemelerini tercih ettiFi için bu tuhaf yaKlH Kövalyeyi mazur görün. FransHz
yetkililerini aramam gerektiFini biliyorum ama ben bir züppeyim ve Ku geçi) izni ka d yla
FransHzlarHn davayH yürütebileceFine güvenmiyorum. Bu adam beni neredeyse öldürüyordu.
Evet, onu ngiltere'ye getirmekte uKaFHmH bana yardHm etmesi için zorlayarak aceleci bir karar
verdim ama büyük bir baskH altHndaydHm. Mea culpa. Mea culpa."
Langdon kuKkuyla bakHyordu. "Söyleyen sen olursan, belki iKe yarar."
Pilot arkaya dönerek, "Efendim?" diye seslendi. "Kuleden telsizle bildirdiler. Sizin
hangarHnHzHn yanHnda bir bakHm sorunu yaKHyorlarmHK. uçaFH doFrudan terminale indirmemi
istediler."

Teabing Biggin Hill'e on yHldan fazladHr uçuyordu ve bu ilk kez olmuyordu. "Sorunun ne
olduFunu söylediler mi?"
"Kontrol memuru belirsiz Keyler söyledi. Galiba benzin istasyondaki benzin kaçaFH gibi
bir Keydi. Terminalin önüne park etmemi ve sonraki uyarHya kadar herkesin uçakta kalmasHnH
istediler. Güvenlik tedbiriymiK. HavaalanH yetkililerinden onay almadan uçaktan
inmeyecekmiKiz"
Teabing KüphelenmiKti. Büyük bir benzin kaça
olmal . Benzin istasyonu onun
hangarHndan en az yarHm kilometre uzaktaydH.
Rémy de kaygHlanmHKa benziyordu. "Efendim, alHKHlmHKHn hayli dHKHnda."
Teabing, Sophie ile Langdon'a döndü. "DostlarHm, bir hoK geldin heyeti tarafHndan
karKHlanacaFHmHza dair tatsHz Küphelerim var."
Langdon düKünceli bir tavHrla içini çekti. "SanHrHm Fache hâlâ aradHFH kiKinin ben
olduFumu düKünüyor."
Sophie, "Ya öyle," dedi. "Ya da hata yaptHFHnH itiraf edemeyecek kadar kendini kaptHrdH."
Teabing onlarH dinlemiyordu. Fache'nin ne düKündüFünü bir yana bHrakHp, bir an önce
harekete geçmeleri gerekiyordu. As l hedeften )a)ma. Kâse. O kadar yakla)t k ki. AltlarHndaki
iniK takHmlarH ses çHkartarak açHldHlar.
Langdon vicdan azabH dolu bir sesle, "Leigh," dedi. "Onlara teslim olup, bu iKi yasal
yoldan halledebilirim. Sizi de karHKtHrmamHK olurum."
Teabing, "Oh, TanrH aKkHna Robert," diyerek savsakladH. "Gerçekten geri kalanHmHzHn
gitmesine izin vereceklerini mi düKünüyorsun? Sizi buraya yasaya aykHrH bir Kekilde getirdim.
Bayan Neveu Louvre'dan kaçmana yardHm etti ve uçaFHn arkasHnda baFlH bir adam var.
Kendine gel! Hep birlikte iKin içindeyiz."
Sophie, "Belki baKka bir havaalanH deneyebiliriz," dedi.
Teabing baKHnH iki yana salladH. "EFer Kimdi dönersek, baKka bir yere indiFimiz anda bizi
askeri tanklarla karKHlarlar."
Sophie yutkundu.
Teabing, ngiliz yetkilileriyle karKHlaKmayH, Kâse'yi bulmalarHna yetecek kadar uzatmak
için cesur bir karar vermesi gerektiFini anlamHKtH. Pilot kabinine doFru aksayarak giderken,
"Bana bir dakika izin verin," dedi.
Langdon, "Ne yapHyorsun?" diye sordu.
Teabing, "SatHK toplantHsH," derken, pilotu usulsüz bir manevra yapmaya ikna etmenin ne
kadara mal olacaFHnH düKünüyordu.
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Hawker son turunu atHyor.
Kontrol kulesine hHzla giren Simon Edwards -Biggin Hill HavaalanH Özel Hizmet
Müdürü- yaFmurun HslattHFH piste gözlerini kHsarak bakHyordu. Cumartesi sabahlan erken
kaldHrHlmaktan hiç hoKlanmazdH, en zengin müKterilerinden birinin tutuklanmasHnH seyretmek
üzere çaFrHlmasH onun için özellikle sinir bozucuydu. Sir Leigh Teabing, Biggin Hill'e sadece
özel hangarH için deFil, aynH zamanda sHk iniK kalkHKlarH için her seferinde ayrH bir avans ücreti
ödüyordu. Genellikle havaalanHnHn onun programHndan önceden haberi olur ve geliKi için sHla
bir protokol hazHrlanHrdH. Teabing böylesinden hoKlanHrdH. HangarHnda duran özel imalat
Jaguar tam depo doldurulur, cilalanHr ve o günün London Times gazetesi arka koltuFa
bHrakHlHrdH. Gerekli evrak iKlemlerini ve valiz kontrolünü kolaylaKtHrmak için bir gümrük
memuru uçak hangarHnda beklerdi. BazH zamanlarda gümrük yetkilileri zararsa organiklere
genellikle lüks yiyecekler göz yumarak Teabing'den büyük bahKiKler alHrlardH. Bunlar, FransHz
salyangozlarH, iKlenmemiK özel bir Roquefort peyniri ve bazH meyveler gibi yiyecekler olurdu.
Zaten gümrük kurallarHndan pek çoFu saçmaydH ve Biggin Hill müKterilerine yardHmcH
olmayacaksa, bir baKka havaalanH olabilirdi. Teabing'e, Biggin Hill'de istediFi her Key sunulur
ve çalHKanlar karKHlHFHnH alHrlardH.
UçaFHn indiFini gören Edwards'Hn sinirleri iyice gerilmiKti. Teabing'in servetini harcama
merakHnHn bir Kekilde baKHnH derde soktuFunu düKünüyordu; FransHz yetkililer onu yakalamaya
hayli niyetli görünüyorlardH. Henüz Edwards'a neyle suçlandHFH söylenmemiKti ama ciddi bir
Keyler olduFu belliydi. FransHz yetkililerin isteFi üzerine kent polisi Biggin Hill hava
kontrolüne Hawker'in pilotuyla temas kurmasHnH ve müKterinin hangarH yerine doFrudan
terminale iniK yapmasHnH söylemesini emretmiKti. Benzin sHzHntHsH hikâyesine inandHFH
anlaKHlan pilot isteFi kabul etmiKti.
ngiliz polisi genelde silah taKHmadHFH halde, durumun vahameti silahlH bir kuvvetin
çaFrHlmasHnH gerektirmiKti. imdi sekiz silahlH polis terminal binasHnHn içinde durmuK, uçaFHn
motorlarHnH durduracaFH o anH bekliyordu. AynH anda bir pist görevlisi, bir daha hareket
edememesi için uçaFHn tekerleklerinin altHna güvenlik takozlarH yerleKtirecekti. ArdHndan
polisler içeri girip, FransHz polisi duruma müdahale etmek üzere gelinceye kadar içeridekileri
zapt edecekti.
SaF taraftaki aFaçlarHn üstünde uçan Hawker, alçalmaya baKlamHKtH. Simon Edwards iniKi
pist seviyesinden görmek için aKaFH kata indi. Kent polisi saklanmHKtH, pist görevlisi ise elinde
takozlarla bekliyordu. Piste iniK yapan Hawker'Hn burnu hafifçe yukarH kalktH ve tekerlekleri
toz kaldHrarak yere deFdi. Terminalin önünde saFdan sola doFru hareket eden uçaFHn beyaz
gövdesi yaFmurlu havada parlHyordu. Ama jet uçaFH gaz kesip terminale döneceFi yerde, geçiK
Keridinden Teabing'in hangarHna doFru yoluna devam etti.
Tüm polisler dönüp Edwards'a baktHlar. "Pilotun terminale gelmeyi kabul ettiFini
söylediFinizi sanmHKtHm!"
Edwards KaKkHna dönmüKtü. "Öyle dedi!"
Edwards birkaç saniye içinde, kendini uzaktaki hangara doFru hHzla yol alan bir polis
arabasHnHn içinde buldu. Teabing'in Hawker'i sakince özel hangara girip gözden kaybolurken,
polis konvoyu hâlâ beK yüz metre uzaktaydH. Arabalar sonunda patinaj yaparak açHk hangar
kapHsHnHn önüne varHnca, polisler silahlarHnH çekerek dHKarH döküldüler.
Edwards da dHKarH fHrlamHKtH.
Sesler saFHr edecek kadar yüksekti.
Jet uçaFH hangarda, bir sonraki kalkHK için burnunu kapHya vererek, her zamanki
manevrasHnH tamamlarken Hawker'Hn motorlarH hâlâ gümbürdüyordu. Uçak, 180 derecelik

dönüKünü tamamlayHp hangarHn önüne doFru ilerlerken Edwards pilotun KaKkHn ve polis
barikatHndan dolayH korkulu yüzünü görmüKtü.
Pilot uçaFH durdurup, motorlarH susturdu. çeri doluKan polis, jetin etrafHnH sardH. Edwards,
uçaFHn kapHsHna doFru tedbirle yaklaKan kent polis müfettiKine eKlik etti. Birkaç saniye sonra
uçak kapHsH dHKarH doFru açHldH.
UçaFHn elektronik merdivenleri aKaFH doFru açHlHrken, Leigh Teabing kapHda belirdi.
Kendisine doFrultulmuK silahlara bakarken, aFHrlHFHnH koltuk deFneklerine vererek baKHnH
kaKHdH. "Simon, buralarda yokken polis piyangosunu mu kazandHm?" Sesi endiKeliden çok
KaKHrmHK gibi çHkmHKtH
BoFazHndaki düFümü yutan Edwards, bir adHm öne çHktH. "GünaydHn efendim. KarHKHklHk
için özür dilerim. Benzin sHzHntHsH vardH ve pilotunuz terminale geleceFini söylemiKti."
"Evet, evet, Key, ona buraya gelmesini ben söyledim. Randevuma geç kaldHm. Bu hangara
para ödüyorum ve benzin sHzHntHsH hakkHndaki Ku saçmalHk bana abartHlH bir tedbir gibi geldi."
"KorkarHm buraya gelmekle bizi hazHrlHksHz yakaladHnHz efendim."
"Biliyorum. ProgramHm dHKHnda hareket ettim. AramHzda kalsHn, yeni tedavi gHcHrdamama
sebep oluyor. Buraya motoru ayarlasHnlar diye geldim."
Polisler birbirlerine baktHlar. Edwards irkilerek yüzünü buruKturdu. "Çok güzel efendim."
Öne doFru adHm atan kent baKmüfettiKi, "Efendim," dedi. "YarHm saat daha uçakta
kalmanHzH istemek zorundayHm."
Teabing merdivenlerden inerken sözlerini dikkate almamHK gibi davranHyordu. "KorkarHm
bu mümkün deFil. Doktordan randevu aldHm." Uçaktan inmiKti. "Randevuyu kaçHrmayH göze
alamam."
BaKmüfettiK, Teabing'in uçaktan uzaklaKmasHnH önleyecek Kekilde yoluna çHktH. "FransHz
Adli Polisi'nin emri üzerine buradayHm. Bu uçak kanun kaçaklarHnH taKHdHFHnHzH iddia
ediyorlar."
Uzun süre gözlerini baKmüfettiKe diken Teabing, sonunda kahkahalarla patladH. " u
kamera KakalarHndan biri mi? Çok iyi!"
BaKmüfettiK istifini bozmamHKtH. "Bu iK ciddi efendim. FransHz uçakta ayrHca bir rehine
tuttuFunuzu iddia ediyor."
Teabing'in uKaFH Rémy merdivenlerin baKHnda belirmiKti. "Kendi Sir Leigh için çalHKan bir
rehine gibi hissediyorum ama bana gidebileceFimin garantisini verdi." Rémy saatine baktH.
"Efendim, gerçekten gecikiyoruz.! HangarHn arkasHnda duran Jaguar limuzini gösterdi. Devasa
arabanHn içini göstermeyen camlarH ve beyazlH lastikleri vardH. "ArabayH getireyim." Rémy
merdivenlerden inmeye baKladH.
BaKmüfettiK, "KorkarHm gitmenize izin veremeyeceFiz," dedi. "Lütfen uçaFHnHza dönün.
Her ikiniz de. FransHz polis temsilcileri kHsa süre sonra burada olacaklar."
Teabing Kimdi Simon Edwards'a bakHyordu. "Simon, TanrH aKkHna, bu çok saçma! Uçakta
baKka kimse yok. Her zamanki yolcular var, Rémy, pilotumuz ve ben. Belki sen arabuluculuk
yapabilirsin. UçaFa binip, içeride baKka kimsenin olmadHFHnH teyit edebilir misin?"
Edwards kapana kHsHldHFHnH anlamHKtH. "Evet efendim. Bakabilirim."
Teabing'in Biggin Hill müKterisi olarak kalmasH için, Simon Edwards gibi özel havaalanH
müdürlerinin uçaktakiler hakkHnda yalan söyleyebileceFini bilen kent baKmüfettiKi,
"Kesinlikle bakamazsHn!" dedi. "Ben kendim bakarHm."
Teabing baKHnH iki yana salladH. "HayHr bakamazsHnHz müfettiK. Bu özel bir mülk ve arama
emriniz olmadHFH müddetçe uçaFHmdan uzak duracaksHnHz. Burada size mantHklH bir teklifte
bulunuyorum. TeftiKi Bay Edwards yapabilir."
"Kabul etmiyorum."
Teabing'in tavrH sertleKmiKti. "MüfettiK, korkarHm oyunlarHnHza katHlacak vaktim yok.
Geciktim ve gidiyorum. EFer bu Key beni durduracak kadar önemliyse, beni vurmak zorunda

kalacaksHnHz." Bunu söyledikten' sonra Teabing ile Rémy, baKmüfettiKin yanHndan geçip,
limuzine doFru yürümeye baKladHlar.
Leigh Teabing'in meydan okuyarak yanHndan geçip gitmesi kent baKmüfettiKinin hiç
hoKuna gitmemiKti. mtiyazlH kiKiler daima kanunun üstünde olduklarHnH düKünürlerdi.
Ama de ildiler. BaKmüfettiK dönerek Teabing'in sHrtHna niKan aldH.
"Durun! AteK edeceFim!"
Teabing ne durdu, ne de arkasHnH dönüp baktH. "Devam edin," dedi. AvukatlarHm kahvaltH
yerine testislerinizi yer. Ve arama emri olmadan uçaFHma binmeye cüret ederseniz, ardHndan
dalaFHnHz gelir."
Güç oyunlarHna yabancH olmayan baKmüfettiK etkilenmemiKti. Teabing teknik açHdan
haklHydH ve polisin jet uçaFHna binmesi için arama emrine ihtiyacH vardH ama uçak Fransa'dan
havalanmHKtH ve nüfuzlu Bezu Fache yetki verdiFi için kent baKmüfettiKi, Teabing'in uçaFHnda
saklamak için bunca çaba sarf ettiFi Keyi bulmanHn kariyeri bakHmHndan çok daha iyi olacaFHna
karar verdi.
MüfettiK, "Durdurun onlarH," diye emir verdi. "UçaFH arayacaFHm."
AdamlarH silahlarHyla Teabing ile uKaFHnHn limuzine giden yolunu kestiler.
Teabing Kimdi arkasHnH dönmüKtü. "MüfettiK, bu size son uyarHm, o uçaFa binmeyi
aklHnHzdan bile geçirmeyin. PiKman olursunuz."
Tehdide aldHrmayan baKmüfettiK tabancasHna sarHldH ve uçaFHn merdivenlerinden yukarH
çHktH. KapHya ulaKtHFHnda içeriye bir göz attH. KHsa bir süre sonra kabinden içeri girdi. Nas l
yani?
Pilot kabininde dehKet dolu bakHKlarla oturan pilot dHKHnda uçak bomboKtu. nsan hayatHna
dair en ufak belirti yoktu. Çabucak tuvaleti, koltuklarH, bagaj bölümünü aradHlar ama müfettiK
içeride saklanan hiç kimseyi bulamadH... hele birkaç kiKiye dair hiçbir iz yoktu.
Bezu Fache hangi akla hizmet etti? Leigh Teabing galiba doFruyu söylüyordu.
BoK kabinde tek baKHna duran kent baKmüfettiKi güçlükle yutkundu. Kahretsin. KHzarmHK
bir yüzle yeniden merdivene döndü ve gözleriyle hangarH tarayarak, namlu altHnda limuzinin
yanHnda bekleyen Leigh Teabing ile uKaFHna baktH. MüfettiK, "BHrakHn gitsinler," diye emir
verdi. "YanlHK tüyo almHKHz."
HangarHn uzak bir köKesinde olduFu halde Teabing'in gözlerinden alev püskürüyordu.
"AvukatlarHmHn sizi arayacaFHndan emin olabilirsiniz Ve bir dahaki sefere FransHz polisine
fazla güvenmeyin."
Bu sözlerin ardHndan Teabing'in uKaFH limuzinin arka kapHsHnH açarak, özürlü efendisinin
arka koltuFa yerleKmesine yardHm etti. ArdHn uKak arabanHn ön tarafHna yürüyerek direksiyon
baKHna geçti ve motoru çalHKtHrdH. Jaguar hangardan çHkarken, polisler açHlarak yol verdiler
Limuzin havaalanHndan hHzla uzaklaKHrken, arka koltuktaki Teabing, "Rolünü iyi oynadHn
vefakâr dostum," dedi. ArdHndan gözlerini geniK aracHn loK ön koltuklarHna çevirdi. "Herkesin
rahatH yerinde mi?"
Langdon usulca baKHnH salladH. Sophie ile birlikte elleri kollarH baFlH Albino'nun yanHnda
hâlâ yere çömelmiK vaziyette duruyorlardH.
Dakikalar önce, Hawker boK hangara girdiFinde, uçak yarHm dönünü tamamlayHp
yavaKladHFHnda Rémy kapHyH açmHKtH. Polis hHzla yaklaKHrlarken Sophie ile Langdon keKiKi
merdivenlerden sürükleyerek indirmiKler ve limuzinin arkasHnda saklanmHKlardH. ArdHndan jet
uçaFHnHn motorlarH yeniden gümbürdeyerek uçaFH döndürmeye baKlamHK ve polis arabalarH
hangarHn önünde patinaj çekerken manevrasHnH tamamlamHKtH.
imdi limuzin hHzla kente doFru yaklaKHrken Langdon ile Sophie, keKiKi yerde bHrakarak
doFruldular ve Teabing'in karKHsHndaki uzun koltuFa oturdular. ngiliz her ikisine de muzip bir

tebessümle bakarak, limuzinin bar dolabHnH açtH. "Size birer içki ikram edebilir miyim? Biraz
çerez? Gevrek? FHndHk? Seltzer?"
Sophie ve Langdon hayHr anlamHnda baKlarHnH saldHlar.
Teabing sHrHtarak barH kapattH. "Peki o halde, Ku Kövalyenin mezarHna dönelim..."
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Limuzinin arkasHnda Teabing'e bakan Langdon, "Fleet Caddesi mi?' diye sordu. Mezar
Fleet Caddesi'nde mi? O ana kadar Leigh "Kövalyenin mezarHnH" bulacaklarHnH düKündüFü yer
hakkHnda oldukça kurnaz davranmHKtH. iire göre bu mezar küçük kripteksi açmak için gerekli
olan Kifreyi verecekti.
Teabing sHrHtarak Sophie'ye döndü. "Bayan Neveu, Harvard'lH çocuFun Kiire bir daha
bakmasHna izin verir misiniz?"
Sophie cebini karHKtHrarak, tirKeye sarHlH siyah kripteksi çHkardH. Gül aFacH kutuyla büyük
kripteksi hep birlikte uçaFHn ufak kasasHnda bHrakmaya ve yanlarHnda çok daha küçük ve
taKHnabilir boyutlarda olan siyah kripteksi getirmeye karar vermiKlerdi. Sophie tirKeyi açarak,
sayfayH Langdon'a uzattH.
Langdon Kiiri uçaktayken defalarca okumuK olmasHna raFmen, tam olarak nereden
bahsettiFini anlayamamHKtH. imdi kelimeleri yeniden yavaKça ve dikkatle okurken, beK heceli
ritimlerin anlam çHkartmasHna yardHmcH olmasHnH diliyordu.

Papa Kövalye gömmüK Londra'da.
Kutsal gazap cevap ölmüK ona.
Ara, küreyi kabre aitti.
Güldü teni doluydu göbeFi.
Lisan oldukça basit görünüyordu. Londra'da gömülü bir Kövalye vardH. Kiliseyi kHzdHracak
bir Key yapmHKtH. Bu Kövalyenin mezarHnda olmasH gereken küre kayHptH. iirin son mHsralarH
ise -Güldü teni, doluydu göbe i- kesinlikle sa'nHn tohumlarHnH taKHyan MagdalalH Meryem'e
atHfta Sunuyordu.
MHsranHn açHk diline raFmen Langdon hâlâ bu Kövalyenin kim olduFunu veya nereye
gömüldüFünü çHkartamHyordu. AyrHca mezarHn yerini bulduklarH anda kayHp olan bir baKka
Keyi aramalarH gerekecekti. Ara küreyi kabre aitti?
Teabing çaresizlik içinde, "Hiç fikrin yok mu?" diye sorarken, Langdon Kraliyet
Tarihçisi'nin bir cevap bulduFunu hissedebiliyordu. "Bayan
Neveu?"
Sophie baKHnH hayHr anlamHnda salladH.
Teabing, "Siz ikiniz ben olmasam ne yapacaktHnHz?" dedi. "Pekâlâ, size yardHm edeceFim.
Gerçekten çok kolay. lk dize anahtar. Okur musunuz lütfen?"
Langdon yüksek sesle okudu. "Papa Kövalye gömmüK Londra'da."
"Kesinlikle. Papa'n n gömdüFü bir Kövalye." Langdon'a baktH. "Bu sana ne ifade ediyor?"
Langdon omuzlarHnH silktî. "Papa'nHn gömdüFü bir Kövalye mi? Cenazesini Papa'nHn
kaldHrdHFH bir Kövalye."
Teabing yüksek sesle güldü. "Oh, bu çok komik. Her zaman iyimsersindir Robert. kinci
dizeye bak. Bu Kövalye belli ki kilisenin kutsal gazabHnH çekecek bir Key yapmHK. Tekrar
düKün. Kilise ile TapHnak övalyeleri arasHndaki baFH düKün. Papa'nHn gömdüFü bir Kövalye
mi?"
Sophie, "Papa'nHn öldürdü ü bir Kövalye mi?" diye sordu.
Teabing gülümseyerek onun dizine hafifçe vurdu. "Aferin tatlHm. Papa'nHn gömdüFü bir
Kövalye. Ya da öldürdüFü."
Langdon 1307'deki dillere destan TapHnakçH avHnH -KanssHz on üçüncü Cuma- düKündü.
Papa Clement yüzlerce Tapmak övalyesi'ni öldürüp gömmüKtü. "Ama papalar tarafHndan
öldürülen sonsuz Kövalye mezarH olmalH,"

Teabing, "Aha! Hiç de öyle deFil!" dedi. "Pek çoklarH o anda yakHldH çoFu tören
yapHlmadan Tiber Nehri'ne atHldHlar. Ama bu Kiir bir mezardan bahsediyor. Londra'daki bir
mezardan. Ve Londra'da gömülü çok az Kövalye var." IKHk çakmasHnH beklermiK gibi
Langdon'a baktH. Sonunda öfkelenmiKti "Robert, TanrH aKkHna! TarikatHn askeri kolu tarafHndan
Londra’da inKa edilen kilise... Tapmak övalyeleri'nin yaptHFH!"
"Mabet Kilisesi mi?" Langdon kesik kesik nefes aldH. "MezarlHFH mH var?"
"Görüp görebileceFin en korkutucu on mezar."
Langdon, tarikat araKtHrmasH yaparken pek çok kereler ismine rastladHysa da, daha önce
Mabet Kilisesi'ni hiç ziyaret etmemiKti. Bir zamanlar BirleKik KrallHk'taki tüm
tapHnakçH/tarikat faaliyetlerinin merkezi ola Mabet Kilisesi'ne TapHnak övalyeleri, Süleyman
Mabedi'nin ve Roma'da sahip olduklarH nüfuzu borçlu olduklarH Sangreal Belgeleri'nin
onuruna bu ismi vermiKlerdi. övalyelerin Mabet Kilisesi'nin alHKHlmadHk ortamHnda garip ve
gizli ayinler gerçekleKtirdiklerine dair pek çok hikâye anlatHlHrdH. "Mabet Kilisesi Fleet
Caddesi'nde mi?"
"AslHna bakarsan Fleet Caddesi'nden sapHlan Inner Temple Lane'de." Teabing haylaz bir
çocuk gibi davranHyordu. "Yerini söylemeden önce biraz terlediFini görmek istedim."
'TeKekkürler."
" kiniz de daha önce oraya hiç gitmediniz mi?"
Sophie ile Langdon baKlarHnH salladHlar.
Teabing, " aKHrmadHm," dedi. "Kilise büyük binalarHn arkasHnda kalHr. Oradaki varlHFHnH
birkaç kiKi bilir. IssHz eski bir yer. Mimarisi pagan stilindedir."
Sophie KaKHrdH. "Pagan mH?"
"Pagan abidesidir," dedi. "Kilisenin Kekli yuvarlaktHr. TapHnakçHlar geleneksel HHristiyan
haç temeline aldHrHK etmeden, kiliseyi güneKin Kerefine mükemmel bir daire biçiminde inKa
ettiler." KaKlarH Keytani bir ifadeyle yukarH kalkmHKtH. "Roma'dakilerin canHnH çok fazla sHkacak
bir mesele deFildi. Stonehenge'i Londra'nHn merkezinde yeniden diriltmiK olmalHlar."
Sophie, Teabing'e baktH. "Peki Kiirin geri kalanH?"
Tarihçinin neKeli havasH bozulmuKtu. "O kadar emin deFilim aKHrtmalH. On mezarHn her
birini dikkatle incelemeliyiz. ans yüzümüze gülse, içlerinden birinin kayHp küresi gözümüze
çarpacaktHr."
Langdon gerçeFe ne kadar yaklaKtHklarHnH fark etmiKti. EFer küre Kifreyi açHklayacaksa,
ikinci kripteksi açabileceklerdi. çinde ne bulacaklarHnH tahmin etmeye çalHKtH.
Langdon yeniden Kiire göz attH. BaKlangHçta var olan çapraz kelime bulmacalarHna
benziyordu. Kâse'den bahseden be) harfli bir kelime mi? Uçaktayken zaten muhtemel Kifreleri
denemiKlerdi -KADEH, EVLAT, GÜNE , VENÜS, MARIA, JESUS, SARAH- ama silindir
açHlmamHKtH. Çok bilindiktiler. Gülün döllenmiK rahmini anlatan beK harfli baKka bir telime
olmalHydH. Leigh Teabing gibi bir uzmanH bile zorlamasH, Langdon’a bunun bilindik bir Kâse
kelimesi olmadHFHnHn iKaretini veriyordu.
Rémy omzunun üstünden, "Sir Leigh?" diye seslendi. Aradaki bölme açHk olduFundan
dikiz aynasHndan onlarH seyrediyordu. "Fleet Caddesi'nin Blackfriars Köprüsü yakHnlarHnda
olduFunu mu söylemiKtiniz?"
"Evet, Victoria Embankment'tan dön."
"Üzgünüm. Nerede olduFundan emin deFilim. Genelde sadece hastaneye gidiyoruz."
Langdon ve Sophie'ye bakarken gözlerini deviren Teabing homurdandH. "Yemin ederim
bazen çocuk bakHcHlHFH yaptHFHmH hissediyorum. Bir saniye lütfen. Kendinize içecek ya da
atHKtHracak bir Keyler alHn." AçHk bölmeden Rémy ile konuKabilmek için yanlarHndan ayrHlarak,
ön tarafa gitti.
Sophie, Langdon'a dönerek alçak sesle konuKmaya baKladH. "Robert, ngiltere'de
olduFumuzu kimse bilmiyor."

Langdon, onun haklH olduFunu fark etmiKti. Kent polisi Fache'ye uçaFHn boK olduFunu
söyleyince Fache, onlarHn hâlâ Fransa'da olduFunu düKünecekti. Görünmez olduk. Leigh'in
küçük aldatmacasH onlara bolca vakit kazandHrmHKtH.
Sophie, "Fache kolay vazgeçmeyecektir," dedi. "Bu tutuklamaya çok hevesli."
Langdon aklHna Fache'yi getirmemeye çalHKHyordu. Sophie bu iK bittikten sonra Langdon'H
temize çHkarmak için elinden geleni yapacaFHna söz vermiKti, ama Langdon buna gerek
kalmamasHndan korkuyordu. Fache bu plan n bir parças olabilir. Adli polisin Kutsal Kâse
meselesiyle iKi olacaFHnH aklH almasa da Langdon bu gecenin, Fache'nin suç ortaFH
olabileceFini gözardH edemeyecek kadar fazla tesadüfle dolu olduFunu düKüldü. Fache dindar
biri, ayr ca bu cinayetleri benim üstüme y kmaya kararl . AyrHca bir de Sophie, Fache'nin bu
tutuklamaya fazlasHyla hevesli olduFunu söylemiKti. Her Keyin ötesinde Langdon aleyhinde
saFlam deliller vardH. Louvre'da yerde ve Sauniére'in not defterinde isminin yazmasHnHn yanH
sHra Kimdi bir de yazdHFH kitap konusunda yalan söylemiK ve kaçmHKtH. Sophie'nin teklifi
üzerine.
Elini onun bacaFHna koyan Sophie, "Robert, seni bunca derdin içine karHKtHrdHFHm için
üzgünüm," dedi. "Ama burada olmana seviniyorum,"'
ltifatHnda romantik olmaktan çok pragmatik bir hava vardH, Ama Langdon aralarHnda
beklenmedik bir çekim oluKtuFunu hissediyor Yorgun bir yüzle gülümsedi. "UyuyabildiFim
zamanlar çok daha eFlenceli oluyorum."
Sophie bir süre sessiz kaldH. "Büyükbabam sana güvenmemi istedi Bir kez olsun onu
dinlediFime memnunum."
"Büyükbaban beni tanHmHyordu bile."
"Öyle bile olsa, onun isteyebileceFi her Keyi yaptHFHnH düKünmekten kendimi alamHyorum.
Kilit taKHnH bulmama yardHm ettin, Sangreal'i açHkladHn, bodrum katHndaki ayini anlattHn."
Durdu. "Bu gece kendimi büyükbabama bir Kekilde geçen yHllardan daha yakHn hissediyorum.
Eminim buna sevinirdi."
ArtHk ufuktaki Londra manzarasH seher vaktinin aydHnlHFHyla belirginleKmeye baKlamHKtH.
Bir zamanlar Big Ben ile Tower Köprüsü'nün hâkim olduFu manzara Kimdi Milenyum
Kubbesi'ni selamlHyordu... yüz elli metre yüksekliFindeki ultramodern, dev Ferris dönme
dolabHndan, Kehrin nefes kesici manzarasHnH görmek mümkündü. Langdon bir kez binmeyi
denemiKti ama "kapsüller" ona mühürlü lahitleri hatHrlattHFHndan ayaklarHnH karada tutmayH ve
manzaraya Thames Nehri'nin kHyHsHndan bakmayH tercih etmiKti.
Langdon bilinin dizini sHkarak onu geri çektiFini hissetti. Sophie yeKil gözleri ona
bakHyordu. Kendisiyle konuKtuFunu fark etti. "EFer bulursak Sangreal Belgeleri'yle ne
yapmamHz gerektiFini düKünüyorsun?” diye fHsHldadH.
Langdon, "Benim ne düKündüFüm önemsiz," dedi. "Büyükbaban kripteksi sana verdi ve
içgüdülerin büyükbabanHn ne yapmanH istediFini söylüyorsa onu yapacaksHn."
"Ben senin fikrini soruyorum. AraKtHrma kitabHnda büyükbabamHn güvenini uyandHracak
bir Key yazdHFHn ortada. Seninle özel olarak görüKmek istemiKti. Bunu çok nadir yapar."
"Belki de bana her Keyi yanlHK anladHFHmH anlatacaktH."
"Fikirlerinden hoKlanmadHysa neden seni bulmamH istesin? KitabHnda Sangreal
Belgeleri'nin açHklanmasH gerektiFini mi söylüyordun yoksa gizin devam edilmesini mi?"
" kisini de yazmadHm. AraKtHrmam kutsal diKi sembolleriyle ilgiliydi... Tarih boyunca
yapHlan ikonografilerin izini sürdüm. Kesinlikle ne Kâse’nin saklandHFH yerle ilgili, ne de
açHklanHp açHklanmamasHyla ilgili bir yorumda bulunmadHm."
"Ama bu konuda bir kitap yazHyorsun, demek ki bilginin paylaKHlmasH gerektiFini
düKünüyorsun."
" sa'nHn farklH bir hikâyesi olduFunu teorik açHdan tartHKmakla diFeri arasHnda daFlar kadar
fark var..."
"DiFeri ne?"

"Dünyaya Yeni Ahit'in sahte olduFunu gösterecek binlerce eski belgeyi bilimsel ispat diye
sunmak."
"Ama bana Yeni Ahit'in insan ürünü olduFunu söylemiKtin?" Langdon gülümsedi.
"Sophie, dünyadaki her türlü inanç insan ürünüdür. -nanc n tanHmH budur.,, doFru olduFunu
düKündüFümüz ve ispatlayamadHFHmHz Keyi kabul etmek. Eski MHsHrlHlardan modern kiliseye
kadar her dinde TanrH mecazlarla, alegoriyle ve abartHyla anlatHlHr. Mecazlar aklHmHzHn
almadHFHnH anlamasHna yardHm eder. Sorunlar kendi mecazlarHmHza kelime anlamHyla
inanmaya baKladHFHmHz zaman ortaya çHkar."
"Yani Sangreal Belgeleri'nin sonsuza kadar saklH tutulmasHndan yanasHn, öyle mi?"
"Ben bir tarihçiyim. Belgelerin yok edilmesine karKHyHm ve ayrHca din alimlerinin sa
Mesih'in olaFanüstü hayatH hakkHnda daha fazla bilgi sahibi olduFunu görmek isterim."'
"SorduFum soruya her Kekilde karKH geliyorsun."
"Öyle mi yapHyorum? ncil, dünyadaki milyonlarca insan için bir rehber niteliFindedir.
AynH Kekilde Kuran, Tevrat ve Pali, Kanon diFer dindeki insanlara rehberlik ederler. EFer sen
ve ben slam inancHyla, Yahudi inancHyla, Budist inancHyla ve pagan inancHyla çeliKen belgeler
bulsaydHk, bunu yapmalH mHydHk? Budistlere bayrak sallayHp, Buda'nHn aslHnda nilüfer
çiçeFinden doFmadHFHna dair kanHtlarHmHz olduFunu söylemeli miydik? Ya da sa'nHn kelime
anlam nda bir bakireden doFmadHFHnH? Dinlerini layHkHyla anlayanlar, bu hikâyelerin mecaz
olduFunu zaten anlarlar."
Sophie kuKkuyla bakHyordu. "Ama benim dindar HHristiyan arkadaKlarHm kesinlikle sa'nHn
suda yürüdüFüne, gerçekten suyu Karaba dönüKtürdüFüne ve gerçek bir bakireden doFduFuna
inanHyorlar."
Langdon, "Kesinlikle bundan bahsediyorum," dedi. "Dindeki alegoriler gerçeFin bir
parçasH oldular. Ve bu gerçeFe inanarak yaKamak milyonlarca insanHn hayatla mücadele edip,
daha iyi insanlar olmalarHna yardHmcH oluyor."
"Ama inandHklarH gerçek yalan."
Langdon kendi kendine güldü. " ifreleri çözmesine yardHmcH olduFu için hayali ‘i’
sayHsHna inanan matematikçi bir kriptograftan daha fazla deFil.”
Sophie kaKlarHnH çattH. "Bu hiç de adil deFil."
Aradan biraz zaman geçti.
Langdon, "Ne sormuKtun?" dedi.
"HatHrlayamHyorum."
Langdon gülümsedi. "Her seferinde iKe yarar."

83
Sophie ve Teabing'le birlikte Inner Temple Lane'de Jaguar limuzinden inerken Langdon'Hn
Mickey Mouse saati yedi buçuFu gösteriyordu. Üçlü, binalarHn oluKturduFu bir labirentten,
Mabet Kilisesi'nin dHKHndaki küçük bir avluya girmiKlerdi. Kaba yontulmuK taK yaFmurda
parlHyor ve binanHn tepesindeki kumrular kuFuruyorlardH.
Londra'nHn eski Mabet Kilisesi tamamHyla Caen taKHndan yapHlmHKtH. Dramatik dairesel
yapHsH, insanHn gözünü korkutan cephesi, ortadaki ufak kulesi ve tek taraftan çHkan nefiyle
kilise, bir ibadet yerinden çok askeri kaleleri andHrHyordu. On ubat 1185'te, zamanHn Kudüs
PatriFi Heraclius tarafHndan takdis edilen Mabet Kilisesi sekiz yüzyHl içinde, 1940 yHlHnda aFHr
hasar aldHFH Luftwaffe bombardHmanH hariç, siyasi kargaKalardan, Büyük Londra
YangHnH'ndan, Birinci Dünya SavaKH'ndan saF kurtulmuKtu. SavaKtan sonra sade görkemine
yeniden kavuKturulacak Kekilde onarHlmHKtH.
Çemberin basitli i, diye düKünen Langdon, ilk kez gördüFü binaya hayranlHkla bakHyordu.
Sade ve basit mimari, ncelik kazandHrHlmHK Pantheon'dan çok Roma'daki kaba Castel SaintAngelo'yu andHrHyordu. SaF taraftan çHkHntH yapan küçük müKtemilat göz zevkini bozuyordu
ama asHl yapHnHn orijinal pagan biçimini bozmaya yetmemiKti.
GiriKe doFru aksayarak ilerleyen Teabing, "Cumartesi sabahHnHn erten saatleri ,” dedi.
"Yani uFraKmamHz gereken hizmetlilerle karKHlaKacaFHmHzH sanmHyorum."
Kilisenin antresindeki taK niKin içinde geniK bir ahKap kapH vardH. KapHnHn sol tarafHnda
konser programlan ve kilise yardHm ilanlarHnHn asHlH olduFu bir duyuru panosu yer alHyordu ve
kesinlikle oraya yakHKmHyordu.
Panoyu okuyan Teabing kaKlarHnH çattH. "Ziyaretçiler için kapHlar bir kaç saat sonra
açHlacak." KapHya yaklaKHp açmayH denedi. KapH yerinden oynamadH. KulaFHnH ahKaba
dayayarak içeriyi dinledi. Bir süre sonra geri çekildiFinde yüzünde sinsi bir ifade vardH.
Duyuru panosunu göstererek "Robert yardHm programHna bakar mHsHn? Bu hafta kim
baKkanlHk ediyormuK?" diye sordu.
KapHnHn vurulduFunu duyduFunda, içerideki papaz yardHmcHsH komünyon alanHnH
süpürmeyi yeni bitirmiKti. DuymazlHktan geldi. Peder Harvey Knowles'Hn kendi anahtarlarH
vardH ve daha birkaç saat gelmeyecekti. KapHyH çalan meraklH bir turist ya da fakir olmalHydH.
Papaz yardHmcHsH temizliFe devam etti kapHnHn vurulmasH kesilmemiKti. Okuman z yok mu?
KapHdaki panoda, kilisenin cumartesi günleri saat dokuz buçuktan önce açHlmadHFH yazHyordu.
Papaz yardHmcHsH iKine devam etti.
Birden kapHdaki yumruklama sesi, sanki biri metal bir tokmakla vuruyormuK gibi
gürültülü bir hal aldH. Elektrikli süpürgeyi durduran papaz yardHmcHsH sinirli adHmlarla kapHya
yürüdü. çerideki kilidi çevirerek, kapHyH açtH. KapHda üç kiKi duruyordu. Turistler, diye
mHrHldandH. "Saat dokuz buçukta açHyoruz."
Liderleri gibi görünen iri cüsseli adam koltuk deFneklerini kullanarak bir adHm öne çHktH.
ngiliz Sakson aristokrat aksanHyla, "Ben Sir Leigh Teabing'im," dedi. " üphesiz farkHnda
olduFun gibi, dördüncü kuKaktan Bay ve Bayan Christopher Wren'e eKlik ediyorum." Yana
çekilerek, kolunu arkasHndaki çekici çifte doFru uzattH. KadHnHn yumuKak yüz hatlarH ve gür
kHzHl saçlarH vardH. Adam ise uzun boylu, koyu renk saçlH ve fazlasHyla tanHdHktH.
Papaz yardHmcHsH nasHl karKHlHk vermesi gerektiFini bilmiyordu. Sir Christopher Wren,
Mabet Kilisesi'ne baFHKta bulunan en ünlü isimdi. Büyük YangHn'Hn sebep olduFu hasarHn
onarHlmasH için elinden geleni yapmHKtH. AyrHca on sekizinci yüzyHl baKlarHnda ölmüKtü. "Um...
sizinle tanHKmak bana Keref verdi."

Koltuk deFnekli adam kaKlarHnH çattH. "SatHK iKiyle uFraKmadHFHn H bet olmuK genç adam,
hiç ikna edici deFilsin. Peder Knowles nerede.
"Bugün cumartesi. Daha geç gelir."
Engelli adam yüzünü daha da buruKturmuKtu. "Burada olacaFHnH söyleKti ama öyle
görünüyor ki, bu iKi onsuz yapacaFHz. Fazla uzun sürmez."
Papaz yardHmcHsH hâlâ kapHnHn önünde durarak, yolu kapatHyordu. “Affedersiniz, ne uzun
sürmez?"
Ziyaretçinin gözleri kHsHldH ve öne doFru eFilerek, kimseyi mahcup etmek istemiyormuK
gibi fHsHldadH. "Genç adam, burada yeni olduFun belli Sir Christopher Wren'in torunlarH her yHl
buraya gelir ve kiliseye küllerinden bir tutam serper. Bu onun son isteFi ve mirasHydH. Bu
geziden hiç kimse hoKlanmHyor ama elden ne gelir?"
Papaz yardHmcHsH birkaç yHldHr burada çalHKtHFH halde bu geleneFi daha önce hiç
duymamHKtH. "Saat dokuz buçuFa kadar beklerseniz iyi olacak. Kilise henüz açHlmadH, ben de
süpürmeyi bitirmedim."
Koltuk deFnekli adam öfkeyle parladH. "Genç adam, bu binada senin süpürebileceFin
herhangi bir Keyin kalmHK olmasHnH, bu kadHnHn cebindeki beyefendiye borçlusun."
"Affedersiniz anlayamadHm?"
Koltuk deFnekli adam, "Bayan Wren," dedi. "Acaba bu münasebetsiz genç adama külleri
gösterebilir miydiniz?"
KadHn tereddüt ettikten sonra, adeta kendine gelmiK gibi elini süveterinin cebine götürdü
ve koruyucu kumaKa sarHlmHK küçük bir silindir çHkardH.
Koltuk deFnekli adam, "Oldu mu, gördün mü?" diye atHldH. " imdi ya onun son isteFine
saygH gösterip, küllerini mabede serpiKtirmemize izin verirsin ya da Peder Knowles'a bize
nasHl davrandHFHnH anlatHrHm."
Peder Knowles'in kilise geleneFine baFlHlHFHnH... daha da önemlisi, bu tarihi mabede gölge
düKürecek bir Key olduFunda ne kadar öfkeleneceFini çok iyi bilen genç adam tereddüt etti.
Ama Peder Knowles bu aile bireylerinin geleceFini söylemeyi unutmuK olabilirdi. EFer durum
buysa, onlarH geri çevirmenin riski, içeri alma riskinden çok daha büyüktü. Zaten en fazla bir
dakika alaca n söylediler. Ne kadar zarar verebilir ki ?
Papaz yardHmcHsH, üçlünün içeri girmesi için kenara çekildiFinde, olan bitene Bay ve
Bayan Wren'in de en az kendisi kadar KaKHrdHFHna yemin edebilirdi. KararsHz bir halde iKine
devam ederken bir yandan gözucuyla onlarH takip ediyordu.
Üçlü kilisenin içlerine ilerlerken Langdon kendini tutamadan gülümsedi. "Leigh," diye
fHsHldadH. "Çok güzel yalan söylüyorsun."
Teabing gözlerini kHrpHKtHrdH. "Oxford Tiyatro Kulübü. Hâlâ beni oynadHFHm Julius
Caesar'H anlatHrlar. Üçüncü perdenin ilk sahnesini kimsenin benden daha iyi oynadHFHnH
sanmHyorum."
Langdon, ona baktH. "Ben o sahnede Caesar'Hn öldü ünü sanHyordum."
Teabing kendinden memnun bir Kekilde sHrHttH. "Evet ama yere düKünce benim ehramHm
yHrtHlmHKtH. Bu yüzden yarHm saat boyunca sahnede yerde yattHm. Buna raFmen tek bir kasHmH
bile kHpHrdatmadHm. MuhteKemdim, inan bana."
Langdon yüzünü buruKturdu. Kaç rd ma üzüldüm.
Grup halinde ek binadan, ana kiliseye giden kemerli yola girdiklerinde Langdon
gösteriKsiz sadeliFe KaKHrdH. Sunak, düz bir HHristiyan Kapelini andHrdHFH halde, geleneksel
süsleme izlerini taKHmayan mobilyalar yalHn ve soFuktu. "Kasvetli," diye fHsHldadH.
Teabing sessizce güldü. " ngiltere kilisesi. Anglikanlar dinlerinde gösteriKe kaçmazlar.
Dikkatlerini acHlarHndan uzaklaKtHracak hiçbir Key göremezsin."
Sophie kilisenin dairesel bölümüne giden geniK açHklHFH gösterdi. "BurasH kaleye
benziyor," diye fHsHldadH.

Langdon, onunla aynH fikirdeydi. Duvarlar, bulunduklarH yerden bile oldukça saFlam
görünüyordu.
Alüminyum koltuk deFneklerinden çHkan sesler yankH yaparken Teabing, "TapHnak
övalyeleri savaKçHydH," dedi. "Dini nefer topluluFu. Kiliseleri onlarHn kaleleri ve
bankalarHydH."
Leigh'e bakan Sophie, "BankalarH mH?" diye sordu.
"Elbette, evet. Modern bankacHlHk kavramHnH TapHnakçHlar icat etti. AvrupalH asilzadelerin
alanlarHyla birlikte yolculuk etmeleri tehlikeliydi, bu yüzden TapHnakçHlar, onlarHn altHnlarHnH
en yakHn Mabet Kilisesi'ne edip, Avrupa'daki diFer tapHnak kiliselerinden çekmelerine imkân
saFladHlar. Tek ihtiyaçlarH olan Key, gerekli evraklarH göstermeleriydi." Göz kHrptH. "Ve tabii
küçük bir komisyon. lk ATM'ler bunlardH." Teabing, güneK HKHFHnHn kHzHl renkli bir ata binen
beyaz giysili Kövalyeden süzüldüFü vitray pencereyi gösterdi. "Alanus Marcel," dedi. "Bin iki
yüzlü yHllarHn baKHnda TapHnak Üstat'HydH. O ve ondan sonra gelenler Primus Baro Angiae'de
senatör koltuFuna oturdular."
Langdon KaKHrmHKtH. "Ülkenin ilk baronu mu?"
Teabing baKHnH salladH. "BazHlarH TapHnak Üstat'HnHn kraldan daha fazla nüfuza sahip
olduFunu iddia eder." Daire Keklindeki bölüme vardHklarHnda Teabing uzakta hâlâ yerleri
süpürmekte olan papaz yardHmcHsHna baktH. Sophie'ye, "Biliyor musun?" diye fHsHldadH,
"TapHnakçHlar bir yerden bir yere taKHyHp sakladHklarH zamanlarda Kutsal Kâse'nin bir kez bu
kiliseye yerleKtirildiFi söylenir. Dört sandHk Sangreal Belgesi'yle MagdalalH Meryem'in
lahdinin bu kilisede olduFunu hayal edebiliyor musun? Tüylerimi diken diken ediyor."
Dairesel bölüme girdiklerinde, Langdon'Hn da tüyleri diken diken olmuKtu. Gözlerini
içerideki soluk taK duvarlarda gezdirerek, hepsi de iç tarafa doFru bakan gargoyle, Keytan,
canavar ve acHlH insan yüzü oymalarHna baktH. OymalarHn altHnda daire Keklindeki odayH
çevreleyen tek bir oturma sHrasH vardH.
Langdon, "Yuvarlak tiyatro," diye fHsHldadH.
Teabing koltuk deFneklerinden birini kaldHrarak, sol ve saF arka köKeleri gösterdi.
Langdon onlarH görmüKtü bile.
On ta) )övalye.
Be)i solda. Be)i sa da.
Yere meyilli yerleKtirilmiK gerçek boyutlardaki oyma figürler, huzur içinde yatHyorlardH.
övalyeler zHrhlH giysileri, kalkanlarH ve kHlHçlarHyla betimlenmiKlerdi. Langdon mezarlarH
görünce, onlar uyurken birisi içeri gizlice girmiK ve yüzlerine alçH dökmüK gibi tatsHz bir hisse
kapHlmHKtH, hepsi de oldukça eskimiKti ama birbirlerinden hayli farklHydHlar, kol ve bacaklarH
farklH pozisyonlarda duruyordu, farklH zHrhlarH ve kalkanlarHnHn üstünde farklH iKaretler vardH.
Papa, )övalye gömmü) Londra 'da.
Daire Keklindeki odada ilerlerken Langdon dizlerinin baFHnHn çözüldüFünü hissetti.
BurasH, orasH olmalHydH.
Rémy Legaludec, Jaguar limuzini Mabet Kilisesi'nin yakHnlarHndaki pis bir sokaFa
çekerek, sanayi çöp tenekelerinin arkasHnda durdu. Motoru susturarak etrafH kolaçan etti.
BoKtu. Arabadan inerek, arka tarafa yürüdü ve keKiKin bulunduFu orta bölmeye geçti.
Remy'nin varlHFHnH hissederek vecit halinden çHkan keKiK, kHrmHzH gözleriyle korkudan çok
merakla bakHyordu. Rémy bu vefakâr adamHn sakin kalabilmesinden oldukça etkilenmiKti.
Range Rover'daki ilk boFuKmadan sonra keKiK içinde bulunduFu durumu kabullenmiK ve
kaderini daha yüksek bir güce teslim etmiK gibiydi.
Papyonunu gevKeten Remy, kolalH yüksek yakasHnHn düFmesini açtH ve kendini, yHllardHr
ilk kez nefes alHyormuK gibi hissetti. Limuzinin içki barHndan kendine bir Smirnoff votka
doldurdu. Tek dikiKte içkisini bitirdikten sonra biraz durdu.
Yak nda zengin bir adam olaca m.

Bar dolabHnH arayan Rémy, standart bir Karap açacaFH buldu ve küçük bHçaFHnH dHKarH
çHkarttH. BHçak genellikle Karap KiKesinin mantarH etrafHndaki yaldHzH kesmek için kullanHlHrdH
ama bu sabah çok daha farklH b amaca hizmet edecekti. Rémy elinde tuttuFu bHçakla yüzünü
Silas'a döndü.
ArtHk kHrmHzH gözlerden korku fHKkHrHyordu.
Remy gülümseyerek limuzinin arka tarafHna gitti. BaFlarHyla boFuKan keKiK kendini geri
çekiyordu.
BHçaFH havada tutan Remy, "KHpHrdama," diye fHsHldadH.
Silas, TanrH'nHn onu terk ettiFine inanamHyordu. Silas kana susayan kaslarHnHn
zonklamasHnH bile sa'nHn çektiFi acHlarla baFdaKtHrarak, baFlamanHn verdiFi fiziksel acHyH
ruhani bir ibadete dönüKtürmüKtü. Gece boyunca kurtulu) için dua ettim. BHçak aKaFH inerken
Silas gözlerini sHkHca kapadH.
Kürek kemiklerinde ani bir acH hissetti. Limuzinin arkasHnda, kendini savunmaktan aciz
bir durumda öleceFine inanmayarak feryat etti. Tanr ’n n i)ini yap yordum. Ö retmen beni
koruyaca n söylemi)ti.
Silas sHrtHna ve omuzlarHna yayHlan yakHcH sHcaklHFH hissettiFinde, kendi kanHnHn derisinin
üstüne yayHldHFHnH hayal etti. UyluklarHnHn delinirken verdiFi aFrHyH duyduFunda, hasara karKH
verilen o tanHdHk mücadelenin baKladHFHnH hissedebiliyordu... vücudun acHya karKH savunma
mekanizmasH.
YakHcH sHcaklHk tüm kaslarHna yayHldHFHnda Silas gözlerini daha da sHkH kapadH ve ömrünün
son dakikalarHnda göreceFi kiKinin katili olmamasH gerektiFine karar verdi. spanya'daki küçük
kilisede duran genç Piskopos Aringarosa'yH hayal etti... Onun ve Silas'Hn kendi elleriyle inKa
ettiFi o kilisede. HayatHmHn baKlangHcH.
Silas vücudunu alevler sarmHK gibi hissediyordu.
Smokini! adam aksanlH FransHzcasHyla, "Bir içki al," dedi. "Kan dolaKHmHna yardHm eder."
Silas'Hn gözleri hayretle açHldH. Üzerine eFilen bulanHk figür ona bir bardak içecek ikram
ediyordu. Yerdeki kansHz bHçaFHn yanHnda kullanHlmHK yapHKkanlH bant duruyordu.
Adam, " ç bunu," diye yineledi. "HissettiFin acH kaslarHna hücum eden tandan
kaynaklanHyor."
Silas duyduFu korkutucu zonklamanHn karHncalanmaya dönüKtüFünü hissediyordu.
VotkanHn tadH berbattH ama minnet duyarak içti. Kader bu gece Silas'a pek çok tuzak
hazHrlamHKtH ama TanrH mucizevi bir hareketle bunlarHn hepsini çözmüKtü.
Tanr beni terk etmedi.
Silas, Piskopos Aringarosa'nHn buna ne diyeceFini biliyordu.
-lahi müdahale.
UKak, "Seni daha önce kurtarmak isterdim," diye özür diledi. "Ama buna imkân yoktu.
Polis önce Chateau Villette'e sonra da Biggin Hill HavaalanH'na geldi, ancak Kimdi fHrsat
bulabildim. AnlHyorsun, deFil mi Silas?"
Silas KaKkHnlHkta geri çekildi. "AdHmH biliyor musun?"
UKak gülümsedi.
Silas doFrularak sertleKmiK kaslarHnH ovaladH. KuKku, minnet ve KaKkHnlHk duygularH
kabarmHKtH. "Sen... ÖFretmen misin?"
Soruyu komik bularak gülen Remy, baKHnH iki yana salladH. "KeKke kadar gücüm olsaydH.
HayHr, ben ÖFretmen deFilim. Senin gibi ben de ona hizmet ediyorum. Ama ÖFretmen senden
övgüyle bahsediyor. Benim adHm Remy."
Silas sersemlemiKti. "AnlamHyorum. ÖFretmen için çalHKHyorsan, Langdon neden kilit
taKHnH senin evine getirdi?"
"Benim evime getirmedi. DünyanHn en ünlü Kâse tarihçilerinden Sir Leigh Teabing' in
evine getirdi."
"Ama sen orada yaKHyorsun. Garip..."

Langdon'Hn sHFHnmak için yaptHFH seçime KaKHrmamHK gibi görünen Rémy gülümsedi. "Her
Keyi önceden tahmin etmek mümkündü. Kilit taKH Robert Langdon'daydH ve yardHma ihtiyacH
vardH. Kaçmak için Leigh Teabing'in evinden daha mantHklH bir yer olur muydu? Benim orada
yaKamam, ÖFretmen'in beni yanHna almasHnHn ilk sebebiydi." Durdu. "Sence ÖFretmen Kâse
hakkHnda bu kadar çok Keyi nereden biliyor?"
imdi her Key açHklHFa kavuKmuKtu, Silas KaKkHndH. ÖFretmen, Sir Leigh Teabing'in tüm
araKtHrmalarHna ulaKabilecek bir uKaFH yanHna almHKtH. Mükemmel bir plandH.
Silas'a dolu Heckler Koch silahHnH uzatan Rémy, "Sana anlatmam gereken baKka Keyler de
var," dedi. ArdHndan, açHk bölmeden uzanarak torpido gözündeki küçük tabancayH çHkardH.
"Ama önce seninle bir iKimiz var."
Biggin Hill'de uçaktan inen YüzbaKH Fache, Teabing'in hangarHnda olanlarH kent
baKmüfettiKinden dinlerken, duyduklarHna inanamHyordu.
MüfettiK, "UçaFH kendim teftiK ettim," diye Hsrar etti. " çerde kimse yoktu." Kibirli bir
tonla konuKmaya baKladH. "AyrHca eklemeliyim ki, eFer Sir Leigh Teabing bana karKH
suçlamalarda bulunursa..."
"Pilotu sorguladHnHz mH?"
"Elbette hayHr. O bir FransHz ve bizim yetkimiz sadece..."
"Beni uçaFa götürün."
Hangara vardHFHnda, bir zamanlar limuzinin park ettiFi yerin yanHnki Küpheli kan lekesini
fark etmek Fache'nin yalnHzca altmHK saniyesini almHKtH. Fache uçaFHn yanHna giderek, gövdeye
var gücüyle vurdu.
"FransHz Adli Polisi. KapHyH açHn!"
DehKete düKen pilot, hemen kapHyH açHp, merdiveni indirdi.
Fache yukarH çHktH. Birkaç dakika sonra, tabancasHnHn da yardHmHyla, tutsak Albino keKiKin
tanHmH da dahil olmak üzere dört dörtlük bir itiraf dinlemiKti AyrHca pilot, Langdon ile
Sophie'nin Teabing'in kasasHna bir çeKit ahKap kutu bHraktHklarHnH görmüKtü. Pilot kutunun
içindekini bilmediFini söylediFi halde, uçuK süresi boyunca Langdon'Hn tüm dikkatini ona
yoFunlaKtHrdHFHnH itiraf etmiKti.
Fache, "KasayH aç," diye emretti.
Pilot korkuyla bakHyordu. " ifreyi bilmiyorum!"
"Bu çok kötü. Sana pilot lisansHnHn devam edebileceFini söyleyecektim."
Pilot ellerini sHktH. "Buradaki bakHm iKlerinde çalHKan birkaç kiKi tanHyorum. Belki onlar
delebilir, olmaz mH?"
"YarHm saat süren var."
Pilot telsizine uzandH.
UçaFHn arka tarafHna sert adHmlarla yürüyen Fache, kendine sert bir içki hazHrladH. SabahHn
erken saatleriydi ama o henüz uyumamHKtH, bu yüzden akKamdan önce içmiK sayHlmazdH. PelüK
koltukta oturarak gözlerini kapattH ve neler olduFunu anlamaya çalHKtH. Kent polisinin hatas
bana pahal ya mal olabilirdi. imdi herkes siyah Jaguar limuzini arHyordu.
Telefonu çaldHFHnda Fache bir an olsun huzur bulmayH diledi. "Alo?"
"Londra'ya geliyorum." Arayan Piskopos Aringarosa idi. "Bir saate kadar orada olurum."
Fache oturduFu yerde doFruldu. "Paris'e gittiFinizi zannediyordum."
Çok endiKeliyim. PlanlarHmH deFiKtirdim."
"YapmamalHydHnHz."
"Silas sizde mi?"
HayHr. Ben gelmeden kaçaklar yerel polisi atlatmHK."
Aringarosa birden öfkelenmiKti. "Bana güvence vermiKtin. Hani uçaFH duracaktHn!"

Fache sesini alçaktH. "Piskopos, durumunuzu göz önünde bulundurarak, bugün benim
sabrHmH sHnamamanHzH öneririm. Silas ve diFerleri mümkün olduFunca çabuk bulacaFHm.
Nereye ineceksiniz?"
"Bir saniye." Aringarosa ahizeyi kapattH ve sonra yeniden konuKma baKladH. "Pilot
Heathrow'a iniK izni almaya çalHKHyor. Tek yolcusu benim ama yeni rotamHzH önceden
bildirmemiKtik."
"Ona kentteki Biggin Hill HavaalanH'na inmesini söyleyin. niK iznini ben alHrHm. Siz
geldiFinizde ben burada yoksam, bir araba sizi bekliyor olacak."
TeKekkürler."
" lk konuKmamHzda belirttiFim gibi piskopos, her Keyi kaybetme tehlikesiyle karKH karKHya
olan yalnHz siz deFilsiniz."
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Ara, küreyi kabre aitti.
Mabet Kilisesi'ndeki her bir Kövalye, baKH taK bir yastHFHn üstünde, artüstü yatHyordu.
Sophie bir ürperti hissetti. iirde bahsi geçen "küre", ona büyükbabasHnHn bodrum katHndaki
akKam gördüFü sahneleri hatHrlatHyordu.
Hieros Gamos. Küreler.
Sophie aynH ayinin bu mabette de uygulanHp uygulanmadHFHnH düKündü. Daire Keklindeki
oda, böylesi bir pagan ayini için özel yapHlmHK gibiydi. Ortadaki çHplak alanHn etrafHndan taK
bir oturma sHrasH geçiyordu. Robert'Hn da söylediFi gibi yuvarlak bir tiyatro. Bu mekânHn
akKamlarH, ellerinde mumlarla ilahiler söyleyen ve odanHn ortasHndaki "kutsal birleKmeye"
Kahit olan maskeli insanlarla dolu olduFunu hayal etti.
Bu sahneleri aklHndan uzaklaKtHrmaya çalHKarak, Langdon ve Teabing'le birlikte ilk grup
Kövalyelerin yanma gitti. Teabing titiz bir inceleme yapmalarH gerektiFi konusunda Hsrar etmiK
olsa da Sophie sabHrsHzlanarak onlarHn önüne geçti ve sol taraftaki beK Kövalyeye doFru
yürüdü.
Bu ilk lahitleri inceleyerek aralarHndaki benzerlikleri ve farklHlHklarH gözlemledi.
övalyelerin hepsi sHrtüstü yatHyordu, ama üçünün bacaklarH dümdüz uzatHlmHKken, diFer ikisi
bacak bacak üstüne atmHKtH. Bu garipliFin kayHp küreyle ilgisi yok gibi görünüyordu. Sophie
giysilerini incelediFe, Kövalyelerden ikisinin zHrhlarH üstüne tunik, diFer üçünün ise bileklerine
kadar uzanan pelerinler giydiFini fark etti. Bunun da hiçbir faydasH dokunmayacaktH. Sophie
dikkatini geri kalan tek farklHlHFa verdi ellerin duruKu. ki Kövalye kHlHçlarHnH tutmuKtu, ikisi
dua ediyordu, birinin ise kollarH yanHndaydH. Ellere uzun süre baktHktan sonra, kayHp küreye
dair hiç bir ipucuna rastlayamayan Sophie, omuzlarHnH silkti.
Süveterinin cebindeki kripteksin aFHrlHFHnH hissederek Langdon Teabing'e baktH. Hâlâ
üçüncü Kövalyenin baKHnda duran adamlar yavaK ilerliyor, fakat onlar da çaresiz
görünüyorlardH. Beklemeye tahammül edemeden, ikinci grup Kövalyenin yanHna gitti. AçHk
alanda karKH taraf doFru yürürken, defalarca okuduFu Kiiri içinden tekrar etti.

Papa Kövalye gömmüK Londra'da.
Kutsal gazap cevap olmuK ona.
Ara, küreyi kabre aitti.
Güldü teni, doluydu göbeFi.
Sophie ikinci grup Kövalyelerin yanHna geldiFinde, bu ikinci grubun ilkiyle aynH olduFunu
fark etti. Hepsi zHrhlarH ve kHlHçlarHyla, farklH pozisyonlarda yatHyorlardH.
Onuncu ve sonuncu lahit hariç.
Hemen yanHna koKturarak, dikkatle baktH.
Yast k yok. Z rh yok. Tunik yok. K l ç yok.
"Robert? Leigh?" diye seslenirken, sesi boK odada yankHlanHyordu. "Burada eksik bir
Keyler var."
AdamlarHn her ikisi de baKlarHnH kaldHrarak, Sophie'nin yanHna gitmek için diFer tarafa
doFru yürümeye baKladHlar.
Teabing heyecanla, "Bir küre mi?" diye sordu. Aceleyle yürürken metal koltuk deFnekleri
tempolu bir ses çHkarHyordu. "Bir küre mi kayHp?"
Onuncu lahite bakarken yüzünü buruKturan Sophie, 'Tam olarak deFil," dedi. " övalye
tamamHyla kayHp."

YanHna gelen iki adam hayretle onuncu lahde baktHlar. AçHkta yatan bir Kövalye yerine bu
lahitte, mühürlü taK bir tabut vardH. Üstte bir kapalH olan bu tabut, ayaklara doFru inceliyor,
yukarH çHktHkça geniKliyordu.
Langdon, "Bu Kövalye neden gösterilmemiK?" diye sordu.
Çenesine hafifçe vuran Teabing, "Büyüleyici," dedi. "Bu garip örneFi unutmuKtum.
Buraya geleli yHllar oluyor."
Sophie, "Bu tabut," dedi. "DiFer dokuz lahitle aynH zamanda ve aynH heykeltHraK tarafHndan
ovulmuK gibi görünüyor. Peki açHkta bHrakHlmak yerine bu Kövalye neden bir tabuta
konulmuK?"
Teabing baKHnH iki yana salladH. "Bu kilisenin gizemlerinden biri. BildiFim kadarHyla kimse
buna açHklama getiremedi."
Yüzünde rahatsHz olmuK bir ifadeyle içeri giren papaz yardHmcHsH genç "Merhaba?" diye
seslendi. "KabalHk gibi görünüyorsa beni baFHKlayHn ama külleri daFHtmak istediFinizi
söylemiKtiniz, fakat siz tur atHyorsunuz"
Gence bakHp kaKlarHnH çatan Teabing, Langdon'a döndü. "Bay Wren, anlaKHlan ailenizin
hayHrseverliFi size eskisi kadar vakit tanHmHyor, belki külleri bir an evvel serpiKtirip gitsek iyi
olur." Teabing, Sophie'ye döndü. Bayan Wren?"
Sophie tirKeye sarHlH kripteksi cebinden çHkararak rolünü oynadH.
Teabing, gence dönerek, "O halde,” dedi. " imdi bizi biraz yalnHz bHrakHr mHsHrH?"
Papaz yardHmcHsH genç yerinden kHpHrdamadH. Langdon'H dikkatle inceliyordu. "Yüzünüz
tanHdHk geliyor."
Teabing öfkelendi. "Belki de Bay Wren buraya her yHl geldiFi içindir!"
Belki de geçen y lki Vatikan olay nda Langdon' televizyonda görmü)tür, diye endiKelendi
Sophie.
Genç, "Ben Bay Wren ile hiç karKHlaKmadHm," diye Hsrar etti.
Langdon nezaketle, "YanHlHyorsunuz," dedi. "Geçen yHl ayaküstü karKHlaKmHKtHk. Peder
Knowles bizi resmen tanHKtHramadH ama içeri girdiFimizde yüzünüzü hatHrladHm. Davetsiz
geldiFimizin farkHndayHm ama bize birkaç dakika daha izin verebilirsiniz. Bu lahitlere külleri
serpiKtirmek için o kadar uzun bir yoldan geldim ki." Langdon cümleleri Teabing'e özgü bir
inandHrHcHlHkla seslendirmiKti.
Papaz yardHmcHsH gencin yüzünde daha da Küpheli bir ifade belirmiKti. "Bunlar lahit deFil."
Langdon, "Affedersin anlamadHm?" dedi.
Teabing, "Elbette onlar birer lahit," diyerek karKH çHktH. "Neden bahsediyorsun sen?"
Papaz yardHmcHsH genç baKHnH iki yana salladH. "Lahitlerde ceset olur. Bunlar anHt taKH.
Gerçek kiKilerin anHsHna yapHlmHK taKlar. Bu figürlerin altHnda ceset yok." Teabing, "Bu bir
mezar," dedi.
"Sadece modasH geçmiK tarih kitaplarHnda öyle. 1950'de öyle bir olmadHFH ispat edilene
kadar bunun bir mezar olduFuna inanHlHyordu.” Langdon'a döndü. "Ve bunu Bay Wren'in
bilece ini tahmin ediyordu GerçeFi kendi ailesi ortaya çHkardHFHna göre..."
RahatsHzlHk verici bir sessizlik hâkim oldu.
Antreden gelen kapH çarpmasH sesi, sükûneti bozdu.
Teabing, "Peder Knowles olmalH," dedi. "Gidip baksan iyi olmaz mH?"
Papaz yardHmcHsH kuKkulu göründüFü halde, antreye geri dönerek Langdon, Sophie ve
Teabing'i yeni bir hüzünle baK baKa bHraktH.
Langdon, "Leigh," diye fHsHldadH. "Ceset yok mu? Neden bahsediyor?"
Teabing'in canH sHkHlmHK gibiydi. "Bilmiyorum. Hep düKündüm ki... burasH mutlaka o yer
olmalH. Neden bahsettiFini bildiFini sanmHyorum. Hiç anlamH yok!"
Langdon, " iiri yeniden görebilir miyim?" dedi.
Sophie kripteksi cebinden çHkararak, dikkatlice ona uzattH.

Langdon tirKeyi açarak, kripteksi elinde tutarken Kiiri inceledi. "Evet, Kiir kesinlikle bir
mezardan bahsediyor. AnHttan deFil."
Teabing, " iir yanlHK olabilir mi?" diye sordu. "Jacques Sauniére de benim yaptHFHm
hataya düKmüK olabilir mi?"
Biraz düKünen Langdon baKHnH iki yana salladH. "Leigh, kendin söyledin. Bu kiliseyi
TapHnakçHlar inKa etti, tarikatHn askeri kolu. çimden bir ses, eFer burada gömülmüK Kövalyeler
varsa, tarikatHn Büyük Üstat'HnHn bunu bileceFini söylüyor."
Teabing iyice sersemlemiK gibiydi. "Ama burasH mükemmel." öva1yelere doFru döndü.
"Bir Keyi atlHyor olmalHyHz."
Antreye giren papaz yardHmcHsH genç, boK olduFunu görerek : "Peder Knowles?" GiriKi
iyice görebilmek için biraz daha ilerlerken, kap y duydu uma eminim, diye düKünüyordu.
KapHnHn yanHndaki smokinli adam baKHnH kaKHyor ve yolunu KaKHrmHK gibi görünüyordu.
DiFerlerini içeri alHrken kapHyH kilitlemeyi unuttuFunu fark eden genç kendi kendine kHzmHKtH.
imdi de görünüKünden bir yerini aradHFH belli olan gülünç adam, sokaktan geçerken elini
kolunu sallayarak gelmiKti. Bir sütunun yanHndan geçerken, "Üzgünüm," diye seslendi.
"KapalHyHz."
ArkasHndan gelen kumaK hHKHrtHsHnH duyup, tam dönmek üzereyken baKH geriye doFru
çekildi ve güçlü bir el aFzHnH kapatarak, çHFlHFHnH bastHrdH Gencin aFzHndaki el kar beyazHydH ve
alkol kokuyordu.
Smokinli adam serinkanlHlHkla çektiFi küçük tabancayH doFrudan gencin alnHna niKan aldH.
Papaz yardHmcHsH genç kasHklarHnHn HsHndHFHnH hissedince, altHnH HslattHFHnH fark etti.
Smokinli adam, "Dikkatle dinle," dedi. "Bu kiliseden sessizce çHkacak ve koKarak
uzaklaKacaksHn. Durup oyalanmak yok. AnlaKHldH mH?"
Genç aFzHnda bir el varken elinden gelen en iyi Kekilde baKHnH salladH.
"EFer polisi ararsan..." Smokinli adam silahH etine bastHrdH. "Seni bulurum."
Gencin bundan sonra hatHrladHFH tek Key, bacaklarHnda derman kalmayHncaya kadar hiç
durmadan dHKarHdaki avluya koKtuFuydu.
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Silas bir hayalet gibi hedefinin arkasHndan yaklaKtH. Sophie Neveu onun farkHna çok geç
varmHKtH. Henüz arkasHnH dönemeden Silas tabancanHn namlusunu onun sHrtHna dayayHp güçlü
kolunu göFsünün etrafHndan dolayarak, onun vücudunu kendi hantal vücuduna doFru çekti.
Sophie irkilerek haykHrdH. Teabing ile Langdon bunun üzerine KaKkHnlHk ve korku dolu
ifadelerle yüzlerini döndüler,
Teabing, "Ne?..." diye baFHrdH. "Rémy'ye ne yaptHn?"
Silas sakin bir sesle, "Seni tek ilgilendiren," dedi. "Benim buradan kilit taKHyla çHkacak
olmam." Rémy'nin de anlattHFH gibi bu görev temiz ve basit olacaktH: Kiliseye gir, kilit ta) n al
ve d )ar ç k; öldürmek yok, dövü)mek yok.
Sophie'yi sHkHca tutan Silas elini göFsünden beline ve oradan ceplerine kaydHrarak, içlerini
aradH. Sophie'nin saçlarHndan kendi alkollü nefesi ne karHKan hafif esans kokusunu
alabiliyordu. "Nerede ?" diye fHsHldadH. Kilit ta) daha önce onun cebindeydi. Peki Kimdi
nerede?
Langdon'Hn odanHn karKH köKesinden yankHlanan sesi, "Burada," dedi
Silas döndüFünde, siyah kripteksi elinde tutan Langdon'Hn onu aptal bir hayvanHn
karKHsHndaki matador gibi ileri geri salladHFHnH gördü.
Silas, "Yere bHrak," diye baFHrdH.
Langdon, "Sophie ile Leigh'in kiliseden çHkmalarHna izin ver,' diye yanHtladH. "Bunu
seninle aramHzda halledebiliriz."
Sophie'yi kendisinden iterek uzaklaKtHran Silas, silahHnH Langdon'a doFrultup, ona
yaklaKmaya baKladH.
Langdon, "Bir adHm daha yaklaKma," dedi. "Onlar binadan çHkana kadar olmaz."
"Emir verecek pozisyonda deFilsin."
"Sana katHlmHyorum." Langdon kripteksi baKHnHn üstüne kaldHrdH. "Bunu yere atHp içindeki
KiKeyi kHrmakta hiç tereddüt etmem."
Silas tehdide dudak bükse de, korkuya kapHlmHKtH. Bu beklenmedik bir Keydi. ' SilahHnH
Langdon'Hn baKHna doFrultarak, eli kadar iyi hâkim olduFu sesiyle, "Kilit taKHnH kHramazsHn.
Sen de benim kadar Kâse'yi bulmak istiyorsun," dedi.
"YanHlHyorsun. Sen benden çok daha fazla istiyorsun. Bu iK için öldürebileceFini
kanHtladHn."
On metre ilerideki kemerli geçidin yanHndaki ön sHralardan içeri bakan Rémy Legaludec,
tehlikenin farkHna varmHKtH. Kler planladHklarH gibi gitmiyordu ve bulunduFu yerden bile
Silas'Hn durumla baKa çHkamadHFHnH görebiliyordu. ÖFretmen'in verdiFi emirlere göre Silas’Hn
silahHnH kullanmasH yasaktH.
Kripteksi baKHnHn üstünde tutarken Silas’Hn silahHna bakan Langdon bir kez daha, "BHrak
gitsinler," dedi.
KeKiKin kHrmHzH gözleri öfke ve hüsranla parlHyordu, Remy, onun kripteksi elinde tutan
Langdon'H vurabileceFinden endiKe etti. Kripteks yere dü)emez!
Kripteks Rémy'nin özgürlüFe ve zenginliFe giden biletiydi. Daha bir yHl önce, Chateau
Villette'in duvarlarH arasHnda yaKayan ve çekilmez kötürüm Sir Leigh Teabing'in kaprislerini
yerine getiren elli beK yaKHnda bir uKaktH. ArdHndan olaFanüstü bir teklifle karKHlaKmHKtH.
Rémy'nin Sir Leigh Teabing dünyanHn en seçkin Kâse tarihçisi ile olan baFlantHsH ona hayatH
boyunca hayalini kurduFu her Keyi saFlayacaktH. O andan itibaren Châeau Villette'de geçirdiFi
her dakika onu bu ana yaklaKtHrmHKtH.

Mabet Kilisesi'nin ibadet alanHna ve Robert Langdon'Hn elindeki ki1it taKHna bakan Rémy
kendi kendine, o kadar yak n m ki, dedi. EFer Langdon onu yere düKürürse, her Keyi
kaybedecekti.
Yüzümü gösterecek miyim? Bu, ÖFretmen'in kesinlikle yasakladHFH bir Keydi. ÖFretmen'in
kimliFini bilen tek kiKi Rémy idi.
YarHm saat kadar önce, kilit taKHnH çalma emrini aldHFHnda Rémy ÖFretmen'e, "Bu görevi
Silas' n yerine getirmesini istediFinizden emin misiniz?" diye sormuKtu. "Ben de yapabilirim."
ÖFretmen kararlHydH. "Silas dört tarikat üyesi konusunda bize iyi hizmet verdi. Kilit taKHnH
getirecektir. Senin ismin bilinmemeli. DiFerleri seni görürse, onlarHn da öldürülmeleri gerekir
ve bu gece yeterince cinayet iKlendi. Yüzünü gösterme."
Yüzüm de i)ecek, diye düKündü Rémy. Ödemeye söz verdi in parayla bamba)ka biri
olaca m. ÖFretmen, ona plastik cerrahinin parmak izlerini bile deFiKtirebileceFini söylemiKti.
YakHnda özgür olacaktH plajda güneKlenen bir baKka tanHnmadHk güzel yüz. Rémy, "AnlaKHldH,"
demiKti "Ben Silas'a perde arkasHndan yardHmcH olacaFHm."
ÖFretmen, ona, "Bilgin olsun Rémy," demiKti. "AradHklarH mezar Mabet Kilisesî'nde deFil.
O yüzden korkma. YanlHK yerde arHyorlar."
Rémy hayrete düKmüKtü. "Sen mezarHn yerini biliyor musun?"
"Elbette. Sana daha sonra söylerim. imdi hHzlH hareket etmelisin. EFer diFerleri mezarHn
gerçek yerini keKfedip, sen kripteksi alamadan kiliseden ayrHlHrlarsa Kâse'yi sonsuza dek
kaybetmiK olacaFHz."
Kâse Rémy'nin umurunda bile deFildi ama ÖFretmen, onun payHnH ancak Kâse
bulunduktan sonra ödeyeceFini söylemiKti. YakHnda sahip olacaFH parayH her düKündüFünde
Rémy'nin baKH dönüyordu. Yirmi milyon euronun üçte biri. Sonsuza dek yok olmaya yeter de
artar bile. Remy, güneKin altHnda uzanHrken baKkalarHnHn bahKiK alabilmek için kendisine
hizmet ettiFi Côte d'Azur’daki sahil kasabalarHnHn hayalini kurmuKtu.
Ama Kimdi burada Mabet Kilisesi'nde Langdon kilit taKHnH kHrmakla tehdit ederken,
Remy'nin geleceFi pamuk ipliFine baFlHydH. Bu kadar yaklaKHp da her Keyi kaybetmek fikrine
katlanamayan Rémy, o cesur hamleyi yapmaya karar verdi. Elindeki silah küçük kalibreli Jgövdeli bir Medusa idi ama yakHn mesafeden gereFi kadar öldürücü olacaktH.
Gölgelerin arasHndan çHkan Remy, dairesel bölüme girerek, silah Teabing'in baKHna
doFrulttu. "Uzun zamandHr bunu yapmayH bekliyordu yaKlH adam."
Rémy'nin silahH kendisine doFrulttuFunu gören Sir Leigh Teabing’in kalbi teklemiKti. Ne
yap yor? Teabing, Remy'nin elinde tuttuFu Medusa'nHn kendi güvenliFi için Jaguar'Hn torpido
gözünde sakladHFH silah olduFunu fark etti.
Teabing hayretle, "Rémy?" diye titredi. "Neler oluyor?"
Langdon ile Sophie de bir o kadar sersemlemiKlerdi.
Teabing'in arkasHndan dolanan Rémy, silahHn namlusunu sHrtHnHn sol tarafHndan tam
kalbine gelecek Kekilde dayadH.
Teabing'in omzunun üstünden Langdon'a bakan Rémy, "Bu iKi çok basit halledeceFim,"
dedi. "Kilit taKHnH yere bHrak, yoksa silahH çekerim."
Langdon felç olmuK gibiydi. "Kilit taKHnHn senin için bir önemi yok," dedi. "Kesinlikle
açamazsHn."
Rémy, "Kibirli budalalar," diye öfkelendi. "Bütün gece Kiirleri tartHKHrken sizi dinlediFimin
farkHnda deFil miydiniz? DuyduFum her Keyi diFerleriyle paylaKtHm. Sizden daha fazlasHnH
bilen diFerleriyle. DoFru yeri bile aramHyorsunuz. AradHFHnHz mezar tamamHyla farklH bir
yerde!"
Teabing paniFe kapHlmHKtH. Neler söylüyor!
Langdon, "Kâse'yi neden istiyorsun?" diye sordu. "Yok etmek için mi? ZamanHn Sonu
gelmeden, öyle mi?"

Remy, keKiKi çaFHrdH. "Silas, kilit taKHnH Bay Langdon'dan al."
KeKiK ilerlerken Langdon geriye adHm attH ve yere atmak için hazHrlanarak kilit taKHnH iyice
havaya kaldHrdH.
Langdon, "YanlHK ellere gittiFini görmektense," dedi. "KHrmayH tercih ederim."
imdi Teabing dehKete kapHlmHKtH. Bir ömür verdiFi emeFin gözlerinin önünde
buharlaKtHFHnH görecekti. Tüm hayalleri yHkHlmak üzereydi.
Teabing, "Robert, hayHr!" diye çHFlHk attH. "Yapma! Elinde tuttuFun Kâse! Rémy bana asla
ateK etmez. Birbirimizi on..."
Remy tavana niKan alarak, Medusa'yH ateKledi. Ses, bu kadar küçük bir silah için
muazzamdH. Silah sesi taK odada gök gürültüsü gibi yankH yapmHKtH.
Herkes olduFu yerde dondu.
Remy, "Oyun oynamHyorum," dedi. "Bundan sonraki sHrtHna saplana^ Kilit taKHnH Silas'a
ver."
Langdon isteksizce kripteksi uzattH. Öne adHm atan Silas, kHrmHzH gözleri intikamHn verdiFi
tatminle parlarken kripteksi aldH. Kilit taKHnH cüppesinin cebine yerleKtiren Silas hâlâ Langdon
ve Sophie'ye doFru tuttuFu tabancasHyla geri çekildi.
UKak binadan çHkarken Teabing, Rémy'nin kolunu boFazHna doladHFHnH ve kendisini
beraberinde sürüklediFini hissetti. SilahH sHrtHndan ayHrmamHKtH.
Langdon, "BHrak onu," dedi.
Hâlâ geri çekilmekte olan Rémy, "Bay Teabing'i gezintiye çHkarHyoruz," dedi. "Polisi
ararsanHz o ölür. Engellemeye çalHKacak herhangi bir Key yaparsanHz ölür. AnlaKHldH mH?"
Sesi heyecandan çatallaKan Langdon, "Beni götür," dedi. "Leigh'i bHrak."
Remy kahkaha attH. "SanmHyorum. Onunla öyle hoK vakit geçirdik ki. AyrHca o hâlâ
iKimize yarayabilir."
imdi de silahHnH Langdon ve Sophie'den ayHrmayan Silas geri çekilmeye baKlamHKtH.
Rémy çHkHKa doFru Leigh'i sürüklerken, koltuk deFnekleri arkasHndan yere sürtüyordu.
Sophie kararlH bir sesle, "Kim için çalHKHyorsun?" diye sordu.
Soru, ayrHlmakta olan Remy'yi güldürmüKtü. "Bilseniz çok KaKHrHrdHnHz Mademoiselle
Neveu."
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Chateau Villette'in kabul salonundaki Kömine soFuktu ama Collet Interpol'den gelen
fakslan okurken, önünde aKaFH yukarH dolanHyordu.
BeklediFi hiçbir Key yoktu.
Resmi kayHtlara göre André Vernet örnek bir vatandaKtH. Poliste hiç kaydH yoktu, park
cezasH bile almamHKtH. Özel okuldan sonra Sorbonne'da eFitim görmüK ve uluslararasH
bankacHlHk bölümünü birincilikle bitirmiKti. Interpol, zaman zaman Vernet'nin isminin
gazetelerde yer aldHFHnH fakat hep olumlu yönde anHldHFHnH söylemiKti. AdamHn Zürih Emanet
BankasH güvenlik sistemlerini, ultramodern elektronik dünyasHnda bir numaraya taKHyacak
hale getirdiFi anlaKHlHyordu. Vernet'nin kredi kartH kayHtlan sanat kitaplarHna, pahalH Karaba ve
yHllar önce satHn aldHFH ileri teknoloji ürünü müzik setinde dinlediFi klasik CD'lere çoFunlukla
Brahms tutkunluFunu gösteriyordu.
Sonuç s f r, diyerek içini çekti Collet.
Interpol'ün bu gece bulduklarH arasHnda KüphelendiFi parmak izlerinin Teabing'in uKaFHna
ait olduFu anlaKHlHyordu. Teknik bölümün baKmüfettiKi odanHn karKHsHndaki rahat bir koltukta
raporu okuyordu.
Collet, ona baktH. "Bir Key var mH?"
Adam omuzlarHnH silkti. "Parmak izleri Rémy Legaludec'e ait. Küçük ipuçlardan aranHyor.
Ciddi bir Key yok. Bedava konuKmak için telefon hatlarHnH kendine baFladHFH anlaKHlHnca
üniversiteden atHlmHK... sonra birkaç hHrsHzlHk. Zorla içeri girme. Bir keresinde acildeki nefes
borusu ameliyatHnHn hastane faturasHnH ödemeden kaçmHK." KHkHrdayarak baKHnH kaldHrdH.
"FHstHk alerjisi."
Collet bir restoranHn mönüsündeki kHrmHzH biber sosunun içinde fHstHk yaFH olduFunu
yazmadHFH için yapHlan polis soruKturmasHnH hatHrlayarak baKHnH salladH. DevamlH müKterilerden
biri ilk lokmayH yuttuFunda anafilaktik* Kok geçirerek ölmüKtü.
"Herhalde Legaludec yakalanmamak için burada yatHlH çalHKHyordu.” MüfettiK KaKHrmHK
görünüyordu. " anslH gecesindeymiK."
Collet içini çekti. "Pekâlâ, bu bilgiyi YüzbaKH Fache'ye iletsen iyi olacak."
Bir baKka teknik ajan telaKla içeri girerken, müfettiK dHKarH çHktH "TeFmenim! Ambarda bir
Key bulduk."
AjanHn yüzündeki heyecanlH ifadeden Collet'nin aklHna tek bir ihtimal geliyordu. "Bir
ceset."
"HayHr efendim. Bu daha..." DuraksadH. "Beklenmedik."
Collet gözlerini ovuKturarak ajanHn peKinden ambara gitti. Küf kokulu, geniK alana
girdiklerinde ajan odanHn ortasHndaki tahta merdiveni iKaret etti. ÇatH katHna doFru uzanan
merdiven, üstlerindeki samanlHFHn kenarHna dayanmHKtH.
Collet, "Merdiven daha önce orada deFildi," dedi.
"HayHr efendim. Yerde duran merdiveni gördüFümde, Rolls Royce'un yanHndaki izleri
inceliyorduk. BasamaklarH aKHnmHK ve küflenmiK olmasaydH üstünde durmayacaktHm. Bu
merdiven sHkça kullanHlHyormuK. SamanlHFHn yüksekliFi merdivenin boyuyla uyuKuyordu, bu
yüzden kaldHrHp, bakmak için yukarH çHktHm."
Collet gözleriyle merdiveni takip ederek samanlHFa baktH. Birisi oraya düzenli olarak m
ç k yor? BulunduFu yerden samanlHk boK bir alana benziyordu ama itiraf etmek gerekirse
büyük kHsmH arkada kaldHFHndan görünmüyordu.

*

YabancH bir proteine karKH aKHrH duyarlHlHk hali. Ölümle sonuçlanabilir.

Merdivenin baKHnda beliren kHdemli teknik ajanlardan biri aKaFH bakHyordu. Lateks
eldivenli elini Collet'ye sallarken, "Bunu kesinlikle görmek istersiniz teFmenim," dedi.
Eski merdivenin baKHna giden Collet, alttaki basamaklarH tuttu. Eski model merdiven
Collet yukarH çHktHkça daralHyordu. Collet tepeye yaklaKtHFHnda ince basamaktan neredeyse
ayaFH kayHp düKecekti. AKaFHdaki ambar dönüyordu. Sonra dikkatle ilerledi ve sonunda tepeye
ulaKtH. YukarHdaki ajan, ona bileFini uzattH. Onu yakalayan Collet tuhaf bir hamleyle yukarH
çHktH.
Teknik ajan, tertemiz görünen samanlHFHn arkalarHnH iKaret ederek, "Orada," dedi. "Burada
sadece bir kiKinin parmak izleri var. KHsa süre içinde kimlik tespitini yaparHz."
Collet loK HKHkta gözlerini kHsarak arka duvara baktH. Bu da ne böyle? Arka duvara son
derece geliKmiK bir bilgisayar istasyonu yerleKtirilmiKti iki dev CPU, hoparlörleri olan bir düz
ekran, bir dizi ana sürücü, kendi güç kaynaFHna sahip olduFu anlaKHlan çok kanallH bir ses
konsolu.
-nsan çal )mak için ne diye ta buraya ç kar ki? Collet cihazHn yanHna yaklaKtH. "Sistemi
incelediniz mi?"
"Dinleme Kebekesi."
Collet arkasHnH döndü. "Gizli kulak mH?"
Ajan baKHnH salladH. "Çok geliKmiK bir gizli kulak." Elektronik parçalar, kHlavuzlar, aletler,
kablolar, havyalar ve diFer elektronik malzemelerle dolu uzun bir masayH gösterdi. "Her
kimse iKini çok iyi biliyor. Buradaki malzemelerin çoFu bizim kullandHklarHmHzdan. Minyatür
mikrofonlar, fotoelektrik Karj pilleri, yüksek kapasiteli RAM cipleri. u yeni nano
sürücülerden bile var."
Collet oldukça etkilenmiKti.
Coliet'ye hesap makinesinden daha büyük olmayan bir parça uzatan ajan, "Burada tam bir
sistem var," dedi. Cihazdan otuz santim uzunluFunda, ucuna pul büyüklüFünde folyo
tutturulmuK bir kablo sallanHyordu. arj edilebilir pilleri olan yüksek kapasiteli hard disk ses
kayHt sistemi.
Kablonun ucundaki bu folyo, mikrofonla fotoelektrik Karj pilinin birleKimi."
Collet bunlarH iyi tanHyordu. Folyoya benzeyen bu fotosel mikrofonlar, birkaç sene
öncesinin büyük buluKuydu. ArtHk folyo mikrofona mesela bir ampulün metal altHyla aynH
Kekil verilerek, ampulün arkasHna hard disk yerleKtirilebiliyordu. Mikrofon günde birkaç saat
güneK HKHFH alabileceFi Kekilde yerleKtirildiFi takdirde, fotoseller sistemi sürekli Karj ediyordu.
Bunun gibi dinleme cihazlarHyla birisini sonsuza kadar dinlemek mümkündü.
Collet, "YayHn yapHlHyor muymuK?" dedi.
Ajan, bilgisayarHn arkasHndan dolaKarak, duvarH takip eden ve ambarHn çatHsHndaki bir
delikten çHkan izole kabloyu gösterdi. "Basit radyo dalgalarH. ÇatHda ufak bir anten var."
Collet bu kayHt sistemlerinin genellikle ofislere yerleKtirildiFini, hard diskte yeterince boK
yer bHrakmak için sesle harekete geçtiFini ve gün içinde yapHlan konuKmalardan kHsa bölümler
kaydederek, fark edilmemek için ses dosyalarHnH akKamlan gönderdiFini biliyordu. Dosyalar
gönderildikten sonra hard disk kendini temizliyor ve ertesi gün aynH iKlemleri tekrarlamak için
kendini hazHrlHyordu.
Collet bakHKlarHnH, üzerinde hepsi de numaralanmHK ve tarihlenmiK yüzlerce ses kasetinin
bulunduFu rafa çevirdi. Birisinin i)leri baya yo unmu). Yeniden ajana döndü. "Hangi
hedefin dinlendiFine dair fikriniz var mH?"
BilgisayarHn yanma gidip, bir bilgisayar yazHlHmHnH açan ajan, " ey teFmenim," dedi. "En
garibi de bu..."
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Langdon, Sophie ile birlikte Temple metrosundaki turnikelerden atlayHp, tünellerin ve
peronlarHn oluKturduFu labirentin derinliklerine ilerlerken kendini son derece bitkin
hissediyordu. Korkunç bir vicdan azabH duyuyordu.
Leigh'i bu i)e bula)t rd m ve )imdi o büyük tehlikede.
Rémy'nin iKin içinde olmasH Kok edici olmakla beraber mantHklHydH. Kâse'nin peKindeki her
kimse, içeriden birini yanHna almHKtH. Benimle ayn sebepten ötürü Teabing'in pe)ine dü)tüler.
Kâse bilgisine sahip olan kiKiler tarih boyunca, hHrsHzlarH ve benzeri alimlerine kendilerine
çeken birer mHknatHs olmuKlardH. Teabing'in iKin baKHndan beri hedef olmasH yüzünden
Langdon kendini suçlu hissetmemeliydi. Ama buna engel olamHyordu. Leigh'i bulup ona
yard m etmeliyiz. Hemen.
Langdon batH bölümüne ve oradan Circle Line peronuna giden Sophie'yi takip etti. Sophie,
Rémy'nin aksi yöndeki ihtarlarHna raFmen polisi aramak için ankesörlü bir telefona doFru
koKtu. Langdon piKmanlHkla yakHndaki bir banka oturdu.
Sophie numaralan tuKlarken, "Leigh'e yardHmcH olmanHn en iyi yolu," dedi. "Londra
yetkililerini hemen iKe karHKtHrmak. Güven bana."
Langdon ilk baKta bu fikri onaylamamHKtH ama planlan geliKtikçe, Sophie'nin düKüncesi
mantHklH gelmeye baKlamHKtH. Teabing o an için güvendeydi. Rémy ile diFerleri Kövalyenin
mezarHnHn yerini bilseler bile, küreyle ilgili Kifreyi çözmek için Teabing'in yardHmHna ihtiyaç
duyabilirlerdi. Langdon, Kâse haritasH bulunduktan sonra olacaklardan endiKe ediyordu. Leigh
onlara ayak ba olacak.
Langdon'Hn Leigh'e yardHm etmesinin ya da kilit taKHnH bir daha görmesinin bir yolu varsa,
öncelikle mezarH bulmasH KarttH. Ne yaz k ki, Rémy benden çok daha önde.
Rémy'yi yavaKlatmak Sophie'nin vazifesi olacaktH.
MezarH bulmak ise Langdon'Hn.
Sophie, Londra polisini Rémy ile Silas'Hn kanun kaçaklarH olduFuna inandHrarak, peKlerine
düKmelerini ya da daha iyisi onlarH yakalamalarHnH saFlayacaktH. Langdon'Hn planH ise henüz
belirsizdi, dini bilgilerle ilgin geniK bir elektronik veri bankasHna sahip olmasHyla ünlü King's
College'a gitmeyi düKünüyordu. Langdon bu yerin en iyi ara)t rma arac olduFunu duymuKtu.
Dini tarihle ilgili herhangi bir soruya an nda cevap al nabiliyor. Veri bankasHnda "Papa'nHn
gömdüFü Kövalyeyle" ilgili neler bulacaFHnH tahmin etmeye çalHKtH.
Trenin bir an önce gelmesini dileyerek ayaFa kalkHp yürümeye baKladH.
Sophie'nin ankesörlü telefondan yaptHFH arama sonunda Londra polisine baFlanmHKtH.
Santral memuru, "Snow Hill Birimi," diye açtH. "ÇaFrHnHzH nasHl yönlendirebilirim?"
"Bir kaçHrma olayHnH bildireceFim." Sophie kHsa ve özlü konuKmayH iyi biliyordu.
" sminiz lütfen?"
Sophie duraksadH. "FransHz Adli Polisi'nden Ajan Sophie Neveu."
Rütbesi istenen etkiyi yaratmHKtH. "Hemen efendim. Sizi bir dedektifle görüKtüreceFim."
Telefon baFlanHrken Sophie, polisin Teabing'i kaçHranlarla ilgili vereceFi tarife inanHp
inanmayacaFHnH merak ediyordu. Smokinli bir adam. Bir Küpheli daha basit nasHl tespit
edebilirdi ki? Rémy kHyafetlerini deFiKtirse bile, yanHnda bir Albino vardH. Fark etmemek
imkâns z. Bunun dHKHnda, yanlarHnda bir rehine vardH ve toplu taKHma araçlarHnH
kullanamazlardH. Londra'da kaç tane Jaguar limuzin olabileceFini düKündü.
Sophie'nin dedektife baFlanmasH sonsuza dek sürecek gibiydi. Hadisene! HattHn, baKka bir
numaraya aktarHlHyormuK gibi bipleyip cHzHrdadHFHnH duyabiliyordu.
On beK saniye geçti.

Sonunda hattHn ucunda bir adam konuKuyordu. "Ajan Neveu?"
Hayrete düKen Sophie, sevimsiz ses tonunu hemen tanHmHKtH.
Bezu Fache, "Ajan Neveu," dedi. "Hangi cehennemdesin?"
Sophie söyleyecek kelime bulamHyordu. Sophie aradHFHnda santral memuruna kendisine
haber vermesini tembihlediFi anlaKHlHyordu.
Fache onunla FransHzca konuKarak, "Dinle," dedi. "Bu akKam korkunç bir hata yaptHm.
Robert Langdon masum. Ona yönelik tüm suçlamalar düKtü. Buna raFmen her ikiniz de
tehlikedesiniz. Buraya gelmeniz gerekiyor."
Sophie'nin aFzH açHk kalmHKtH. NasHl cevap vermesi gerektiFini bilmiyordu. Fache kolay
özür dileyen biri deFildi.
Fache, "Jacques Sauniére'in," dedi. "Büyükbaban olduFunu bana söylemedin. Geçen
akKam içinde bulunduFun duygusal gerilimi göz önünde bulundurarak, emirlere itaatsizlik
etmene ses çHkarmayacaFHm. Buna raFmen Ku anda senin ve Langdon'Hn sHFHnmak için en
yakHn Londra polis karakoluna gitmeniz gerekiyor."
Londra'da oldu umu biliyor mu? Fache ba)ka ne biliyor? Sophie arka fondan gelen
matkap ya da delgi makinesine benzer sesler duydu. AyrHca telefon hattHnda tuhaf bir bip sesi
çHkmHKtH. "Bu numarayH bulmaya mH çalHKHyorsunuz yüzbaKH?"
imdi Fache'nin sesi sert çHkHyordu. "Sizinle iKbirliFi yapmamHz gerek Ajan Neveu. Her
ikimizin de kaybedecek çok Keyi var. Buna hasar kontrolü denir. Dün akKam yargHlamamda
hataya düKtüm ve bu hata AmerikalH bir profesörle DCPJ kriptografHnHn ölümüne sebep olursa
kariyerim sona erer."
Tren hafif bir uFultu çHkartarak yaklaKHrken istasyona HlHk bir rüzgâr dolmuKtu. Sophie o
trene binmeye kesinlikle kararlHydH. Langdon'Hn da aynH düKüncede olduFu belliydi; kendini
toparlayarak Sophie'ye doFru yürümeye baKlamHKtH.
Sophie, "AradHFHnHz adam Rémy Legaludec," dedi. "Teabing'in uKaFH. Mabet Kilisesi'nde
Teabing'i kaçHrdH ve..."
“Ajan Neveu!" Tren gürültüyle istasyona girerken, Fache baFHrHyordu. “Bu açHk bir telefon
hattHnda görüKülecek mesele deFil! Sen ve Langdon derhal buraya gelin. Kendi iyiliFiniz için!
Bu kesin emirdir!" . Sophie telefonu kapatarak Langdon ile birlikte trene atladH.
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Teabing'in Hawker'inin tertemiz kabini Kimdi çelik parçacHklarHma dolmuKtu ve
sHkHKtHrHlmHK havayla propan gazH kokuyordu. Bezu Fache herkesi göndermiK, Teabing'in
kasasHnda bulduFu tahta kutu ve içkisiyle tek baKHna oturuyordu.
ParmaklarHnH gül kabartmasHnda gezdirerek, süslü kapaFH kaldHrdH, çinde, harflerin
dizilmiK olduFu dairelerden oluKan bir silindir buldu. BeK harf SOFIA yazacak Kekilde
dizilmiKti. Bir süre kelimeye bakan Fache, silindiri yerinden alarak her bir santimini
incelemeye baKladH. ArdHndan, uçlarHndan yavaKça çekerek, bir tarafHnH diFerinden ayHrdH.
Silindirin içi boKtu.
Fache onu kutuya geri yerleKtirerek, jetin penceresinden hangara boK gözlerle baktH ve
Sophie ile yaptHFH kHsa görüKmeyle birlikte Château Villette'deki teknik bölümden aldHFH
haberleri düKündü. Telefonundan gelen ses, onu kurduFu gündüz hülyalarHndan uyandHrdH.
DCPJ santralHndan aranHyordu. Santral memuru özür diliyordu. Zürih Emanet BankasH'nHn
baKkam, kendisine yüzbaKHnHn iK için Londra bulunduFu söylendiFi halde sürekli arHyordu.
Fache istemeyerek santral memuruna telefonu kendisine baFlamasHnH söyledi.
Adam konuKmaya baKlamadan Fache, "Monsiur Vernet," dedi. daha önce aramadHFHm için
üzgünüm. MeKguldüm. BankanHzHn ismi verdiFimiz gibi medyada duyurulmadH. KaygHnHz
nedir acaba?"
Vernet, ona, Langdon ile Sophie'nin bankadan küçük ahKap bir kutu aldHklarHnH ve onlara
yardHm etmesi için kendisini ikna ettiklerini anlatHrken sesi oldukça gergindi. Vernet, "Sonra
radyoda onlarHn arandHFHnH duyunca," dedi. "Kamyonu kenara çektim ve kutuyu geri istedim
ama bana saldHrHp aracH çaldHlar."
Kapaktaki gül kabartmasHna baktHktan sonra bir kez daha kapaFH açHp beyaz silindire
bakan Fache, "AhKap bir kutu için endiKeleniyorsunuz" dedi. "Kutunun içinde ne olduFunu
bana söyleyebilir misiniz?"
Vernet, " çindekilerin önemi yok," diye öfkeyle cevap verdi. "Ben bankamHn ünü için
endiKeleniyorum. imdiye kadar hiç soyulmadHk. Asla. MüKterim namHna bu malH yerine
koyamazsam bu bizi mahveder."
"Ajan Neveu ile Robert Langdon'da bir anahtar ve Kifre olduFunu söylemiKtiniz. Kutuyu
çaldHklarHnH söylemenizin sebebi nedir?"
"Bu gece insanlarH öldürdüler. Bunlara Sophie Neveu'nun büyükbabasH da dahil. AnahtarH
ve Kifreyi hileyle ele geçirdikleri belli."
"Bay Vernet, adamlarHm geçmiKiniz ve ilgi alanlarHnHz hakkHnda bir araKtHrma yaptH. Çok
kültürlü ve ince zevklere sahip bir adam olduFunuz ortada. AynH zamanda sizinle gurur
duyulduFunu da tahmin edebiliyorum. Benim gibi. Bu sözlerin ardHndan, adli polisin yetkili
bir memuru olarak bankanHzHn ismiyle birlikte kutunuzun da en emin ellerde olduFuna sizi
temin ederim."
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Chateau Villette'in samanlHFHnda duran Collet hayretle bilgisayar ekranHna bakHyordu. "Bu
sistem tüm bu yerleri gizlice dinliyor muymuK?" Ajan, "Evet," dedi.
"Bir yHldan fazladHr veri toplandHFH anlaKHlHyor." Sesi soluFu kesilen Collet yeniden listeyi
okudu.
COLBERT SOSTAQUE - Conseil Constitutionnel BaKkanH (Anayasa Konseyi BaKkanH)
JEAN CHAFFEE - Musée du Jeu de Paume (Müzesi) Müdürü
EDOUARD DESROCHERS - Mitterand Kütüphanesi, KHdemli ArKiv Memuru
JACQUES SAUNIÊRE - Musée du Louvre (Müzesi) Müdürü
MICHEL BRETON - DAS efi (FransHz stihbaratH)
Ajan ekranH iKaret etti. "Dört numara özellikle dikkat çekici." Collet boK gözlerle baKHnH
salladH. Bakar bakmaz fark etmiKti. Jacques Sauniére dinleniyormu). Listenin geri kalanHna
yeniden göz attH. Herhangi biri bu ünlü insanlar dinlemeyi nas l ba)arabilir? "Ses
dosyalarHndan dinlediFin var mH?"
"Birkaç tane. En yenilerinden biri bu." Ajan birkaç bilgisayar tuKuna bastH. Hoparlörler
cHzHrdayarak faaliyete geçti. "Capitaine, un agent du Département de Cryptographie est
arrivé."*
Collet duyduklarHna inanamHyordu. "Bu benim. Bu benim sesim!" Sauniére'in masasHnda
otururken, Büyük Galeri'deki Fache'ye telsizle Sophie Neveu'nun geldiFini haber verdiFini
hatHrladH.
Ajan baKHnH salladH. " lgilenen biri olduysa bu akKam Louvre'daki soruKturmamHzHn büyük
kHsmH duyulmuKtur."
"Dinleme cihazHnH aramasH için birini gönderdin mi?"
"Gerek yok. Tam olarak nerede olduFunu biliyorum." Ajan, çalHKma masasHnHn üstündeki
eski notlarHn ve kopya kâFHtlarHnHn baKHna gitti. çlerinden birini seçerek Collet'ye uzattH.
"TanHdHk geliyor mu?"
Collet hayrete düKmüKtü. Elinde ilkel bir makineye ait eski bir diyagramHn fotokopisini
tutuyordu. talyanca el yazHsHnH okuyamHyordu ama neye baktHFHnH biliyordu. Tam zHrh
kuKanmHK bir ortaçaF FransHz Kövalyesi.
Sauniére'in masas ndaki )övalye!
Collet'nin gözleri, birisinin kHrmHzH keçeli kalemle notlar karaladHFH fotokopi kâFHdHnHn
kenarlarHna kaydH. FransHzca yazHlan notlarda, Kövalyeye dinleme cihazHnHn en iyi Kekilde nasHl
yerleKtirileceFi açHklanHyordu.

*

YüzbaKH, kriptoloji biriminden bir ajan geldi.
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Silas Mabet Kilisesi'nin yanHnda park edilen Jaguar limuzinin içinde oturuyordu.
Rémy'nin bagajda bulduklarH iplerle Teabing'i baFlayHp, arka tarafa tHkHKtHrmasHnH beklerken,
kilit taKHnH tutan elleri terlemiKti.
Sonunda Rémy limuzinin arkasHndan inerek etrafHnda dolaKmHK ve Silas'Hn yanHndaki Koför
koltuFuna oturmuKtu.
Silas, "Güvenli mi?" diye sordu.
Üstündeki yaFmur damlalarHnH silkeleyen ve omzunun üstünden arka taraftaki gölgeler
arasHnda iki büklüm yatan Leigh Teabing'e göz atan Rémy kHkHrdayarak güldü. "Hiçbir yere
gidecek hali yok."
Teabing'in boFuk haykHrHKlarHnH duyan Silas, Rémy'nin yapHKkanlH bandHn bir kHsmHnH
aFzHnH kapamak için kullandHFHnH anladH.
Rémy omzunun üstünden Teabing'e, "Ferme ta guele!* diye baFHrdH. Rémy karHKHk kontrol
paneline uzanarak bir düFmeye bastH. ArkalarHndaki HKHk geçirmeyen bölme yukarH kalkarak
iki bölümü birbirinden ayHrdH. Teabing artHk görünmüyor ve sesi duyulmuyordu. Remy, Silas'a
baktH. "Onun inleyen namelerini yeterince dinledim."
Dakikalar sonra, Jaguar limuzin sokaklarda hHzla yol kat ederken, Silas'Hn cep telefonu
çaldH. Ö retmen. Heyecanla telefona cevap verdi. "Alo?"
ÖFretmen, tanHdHk FransHz aksanHyla, "Silas," dedi. "Sesini duymak beni rahatlattH. Bu,
güvenlikte olduFunuz anlamHna geliyor."
Silas da ÖFretmen'in sesini duyduFu için rahatlamHKtH. Aradan saatler geçmiKti ve
operasyon garip bir boyut kazanmHKtH. imdi sonunda her Key yeniden normale dönmüK
gibiydi. "Kilit taKH bende."
ÖFretmen, ona, "Bu harika bir haber," dedi. "Rémy seninle birlikte mi?"
Silas, ÖFretmen'in Remy'nin ismini kullanmasHna KaKHrmHKtH. "Evet. Beni Rémy kurtardH."
"Aynen ona emrettiFim gibi. YalnHz senin bu kadar uzun süre baFlH kalmana üzüldüm."
"Fiziksel rahatsHzlHklarHn önemi yok. Önemli olan kilit taKHnHn bizde olmasH."
"Evet. Hemen bana gönderilmesi gerek. Zaman çok önemli."
Silas sonunda ÖFretmen'le yüz yüze gelmek için sabHrsHzlanHyordu. "Evet efendim, Keref
duyarHm."
"Silas, onu hana Rémy'nin getirmesini istiyorum."
Rémy mi? Silas hayal kHrHklHFHna uFramHKtH. ÖFretmen için yaptHFH bunca Keyden sonra,
ödülü ona kendisinin vereceFini zannediyordu. Ö retmen Rémy'yi mi tercih ediyor?
ÖFretmen, "Hayal kHrHklHFHnH anlayabiliyorum," dedi. "Ama ne yapmak istediFimi tam
olarak anlayamadHFHnH görüyorum." Sesini alçaltarak fHsHltHyla konuKmaya baKladH. "Kilit taKHnH
senin -bir suçlu yerine kendini TanrH'ya adamHK biri olarak- getirmeni çok daha fazla
isteyeceFime inanmalHsHn ama Rémy'nin icabHna bakHlmasH lazHm. Emirlerime itaatsizlik etti
ve tüm çabalarHmHzH tehlikeye atacak büyük bir hata yaptH."
Tüyleri ürperen Silas, Rémy'ye göz attH. Teabing'i kaçHrmak, planHn bir parçasH deFildi ve
onunla ne yapmalarH gerektiFi yeni bir sorun doFurmuKtu,
ÖFretmen, "Sen ve ben kendimizi TanrH’ya adamHKHz," diye fHsHldadH, hedefimizden
ayrHlamayHz." Telefon hattHnda uFursuz bir sessizlik oldu. “ Kte sadece bu sebepten ötürü, kilit
taKHnH bana Remy'nin getirmesini istiyorum. AnlHyor musun?"

*

Kapa çeneni.

Silas, ÖFretmen'in sesindeki öfkeyi sezmiK ve daha anlayHKlH olmayHKHna KaKHrmHKtH. Yüzünü
göstermekten kaç namazd , diye düKündü. Rémy yapmas gerekeni yapt . Kilit ta) n kurtard .
Silas, "AnlHyorum," diyebildi.
"Güzel. Kendi güvenliFin için, sokaklarda dolaKma. Polis yakHnda limuzini aramaya baKlar
ve yakalanmanH istemiyorum. Opus Dei'nin Londra'da bir konuk evi var, öyle deFil mi?"
"Elbette var."
"Peki seni oraya kabul ederler mi?"
"KardeK olarak kabul ederler."
"O halde oraya git ve ortalarda görünme. Kilit taKHnH elime geçirdiFimde ve yeni
sorunumla ilgilenmeye baKladHFHmda seni arayacaFHm."
"Londra'da mHsHnHz?"
"Söylediklerimi yap, her Key yoluna girecek."
"Peki efendim."
ÖFretmen Kimdi yapmasH gerekenlerden üzüntü duyuyormuK gibi içini çekti. "Rémy ile
konuKmamHn vakti geldi."
Rémy Legaludec'in hayatHndaki son telefon konuKmasH olabileceFini hisseden Silas,
telefonu ona uzattH.
Rémy telefonu alHrken, bu zavallH keKiKin kendisini bekleyen kaderden haberi olmadHFHnH
biliyordu. ÖFretmen'in amacHna hizmet etmiKti.
Ö retmen seni kulland Silas.
Ve senin piskoposun bir piyondu.
Rémy yine de ÖFretmen'in ikna gücüne hayrandH. Piskopos Aringarosa her Keye inanmHKtH.
Kendi hHrsH gözlerini kör etmiKti. Aringarosa o kadar h rsl yd ki, her )eye inand . Rémy,
ÖFretmen’den pek fazla hoKlanmasa da, adamHn güvenini kazandHFH ve ona yardHmcH olduFu
için kendisiyle gurur duyuyordu. Maa) m aln m n teriyle kazand m.
ÖFretmen, "Dikkatle dinle," dedi. "Silas'H Opus Dei konuk evine götür ve birkaç sokak
ötede bHrak. Oradan St. James ParkH'na git. Parlamentonun ve Big Ben'in yanHnda. Limuzini
Horse Guard Parade'de bHrakabilirsin. Orada konuKuruz."
Bu sözlerin ardHndan baFlantH kesildi.
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1829 yHlHnda Kral IV. George tarafHndan yaptHrHlan King's College'Hn, Parlamento'nun
yanHndaki lahiyat Fakültesi, kraliyetin baFHKladHFH arazinin üstündeydi. King's College'Hn
lahiyat Fakültesi eFitim ve araKtHrmada 150 yHllHk deneyime sahip olmakla birlikte, 1982'de
kurulan Sistematik Teoloji AraKtHrma Enstitüsü dünyadaki en geliKmiK ve elektronik açHdan en
ileri düzeyde dini araKtHrma kütüphanelerinden birine sahipti.
Langdon, Sophie ile birlikte yaFmurdan kurtulup, kütüphaneye girerken hâlâ titriyordu.
AraKtHrma ana salonu tHpkH Teabing'in tarif ettiFi gibiydi, on iki adet düz ekranlH bilgisayar
birimi olmasaydH, Kral Arthur ile Kövalyelerinin rahatça oturabileceFi devasa bir yuvarlak
masanHn hâkim olduFu, sekizgen bir oda. Salonun arka tarafHndaki danHKman kütüphaneci, iK
gününe hazHrlanmadan önce kendine bir fincan çay yapHyordu.
ÇayH bHrakHp yanlarHna doFru yürürken, neKeli bir sesle ngilizce, "Harika bir sabah," dedi.
"Size yardHmcH olabilir miyim?"
Langdon, "TeKekkürler, evet," diye cevapladH. "Benim adHm..."
"Robert Langdon." TatlH tatlH gülümsedi. "Sizi tanHyorum."
Langdon bir an için Fache'nin onu ngiliz televizyonlarHnda da göstermiK olmasHndan
korktu ama kütüphanecinin tebessümü bunun tam tersini söylüyordu. öhretin getirdiFi bu tür
beklenmedik anlara hâlâ alHKamamHKtH. Ama yine de onun yüzünü yeryüzünde tanHyabilecek
biri varsa o da lahiyat Fakültesi'ndeki kütüphaneci olabilirdi.
Elini uzatan kadHn, "Pamela Gettum," dedi. Güleryüzlü ve akHcH bir sese sahip tatlH dilli bir
kadHndH. Boynundan sarkan çerçeveli gözlüFün camlarH oldukça kalHndH.
Langdon, "Memnun oldum," dedi. "Bu benim arkadaKHm Sophie Neveu."
ki kadHn birbirlerini selamlar selamlamaz, Gettum hemen Langdon'a döndü.
"GeleceFinizi bilmiyordum."
"Bunu biz de bilmiyorduk. EFer sizin için fazla sorun yaratmazsa, bazH bilgilere eriKmek
için yardHmHnHzH rica edeceFiz."
Gettum tereddüt ederek kHmHldandH. "Genellikle dilekçe ve randevu üzerine hizmet veririz.
Üniversiteden birinin misafiri olmadHFHnHz müddetçe tabii."
Langdon baKHnH iki yana salladH. "KorkarHm haber vermeden geldik Bir arkadaKHm sizden
övgüyle bahsediyor. Sir Leigh Teabing?" Langdon onun ismini telaffuz ederken hüzünlü bir
acH hissetti. " ngiliz Kraliyet Tarihçisi."
Gettum Kimdi anlamHKa benziyordu. Güldü. "Aman TanrHm, evet. ahsHna münhasHr biri.
Fanatik! Buraya her geliKinde aynH arama kelimelerini kullanHr. Kâse. Kâse. Kâse. Yemin
ederim, bu adam ölse de arayHKHndan vazgeçmez." Göz kHrptH. "Zaman ve para imkânH insanHn
böyle lüksler edinmesine yardHmcH oluyor, ne dersiniz? Tam bir Don Quixote."
Sophie, "Bize yardHm etmeniz mümkün mü?" diye sordu. "Çok önemli."
Gettum boK kütüphaneye göz attHktan sonra, her ikisine birden göz kHrptH. " ey, çok
meKgul olduFumu iddia edemem, öyle deFil mi? GiriK yaptHFHnHz müddetçe, kimsenin fazla
kHzacaFHnH zannetmiyorum. Ne yapmayH düKünüyordunuz?"
"Londra'daki bir mezarH bulmaya çalHKHyoruz."
Gettum kararsHz görünüyordu. "Burada onlardan yaklaKHk yirmi bin tane var. Daha
belirleyici bir Keyler var mH?"
"Bir Kövalye mezarH. Ama ismini bilmiyoruz."
"Bir Kövalye. Bu, seçenekleri önemli ölçüde azaltHyor. Daha az rastlanan türden."
Sophie, "AradHFHmHz Kövalye hakkHnda fazla bilgiye sahip deFiliz," dedi. "Bildiklerimiz
bundan ibaret." iirin yalnHzca ilk iki satHrHnH yazdHFH kaFHt parçasHnH ona uzattH.
DHKarHdan birine Kiirin tümünü göstermekte tereddüt eden Langdon ile Sophie, sadece
Kövalyeyi tarif eden ilk iki dizeyi paylaKmaya karar vermiKlerdi. Sophie buna, payla)t r lm )

kriptoloji diyordu. Bir istihbarat ajanH hassas veriler içeren bir Kifre bulduFunda,
kriptograflarHn her biri Kifrenin farklH bir bölümü üzerinde çalHKHrdH. Böylece Kifre
çözüldüFünde, kriptograflarHn hiçbiri deKifre edilen mesajHn tümünü bilmezdi.
Ama bu kez tedbir aKHrHya kaçmHK olabilirdi; bu kütüphaneci Kiirin tümünü görse,
Kövalyenin mezarHnH bulsa ve hangi kürenin kayHp olduFunu bilse bile, ele geçirdiFi bilgi
kripteks olmadan deFersizdi.
Gettum bu ünlü AmerikalH bilginin gözlerinden, çok önemli saydHFH mezarH bir an evvel
bulmak için acele ettiFini anlayabiliyordu. YanHndaki yeKil gözlü kadHn da endiKeli
görünüyordu.
aKHran Gettum gözlüklerini takarak, kendisine uzattHklarH kâFHdH inceledi.

Papa Kövalye gömmüK Londra'da.
Kutsal gazap cevap olmuK ona.
KadHn misafirlerine baktH. "Bu nedir? Bir çeKit Harvard leK avH mH?"
Langdon'Hn attHFH kahkahada zoraki bir hava vardH. "Evet, onun gibi bir Key."
Kendisine tüm hikâyenin anlatHlmadHFHnH hisseden Gettum durdu. Yine de merakHnH
uyandHrmHKtH, dizeleri dikkatle düKündü. "Bu dizelere göre, Kövalye TanrH'yH öfkelendirecek bir
Key yapmHK ama bir Papa, onu Londra'ya gömme nezaketinde bulunmuK."
Langdon baKHnH salladH. "Herhangi bir çaFrHKHm yapHyor mu?" Gettum bilgisayarlardan
birine doFru ilerledi. "Hemen Kimdi yapmHyor ama bakalHm veri bankasHndan neler bulacaFHz."
Geçen yirmi yHl içinde King's College Sistematik Teoloji AraKtHrma Enstitüsü, muazzam
bir metin koleksiyonunu dini ansiklopediler, dini biyografiler, düzinelerce lisanda kutsal
yazHlar, hikâyeler, Vatikan mektuplarH, papazlarHn günlükleri, insan dinine ait olarak
nitelendirilebilecek her türlü yazH dijital ortama taKHmak ve katalogunu hazHrlamak için lisan
çevirisi yöntemleriyle birlikte optik karakter tanHma yazHlHmHnH kullanmHKtH. ArtHk bu geniK
koleksiyon gerçek sayfalar yerine bitler ve baytlar formunda olduFu için verilerin tümüne
birden ulaKmak çok daha kolaydH.
Bilgisayar istasyonlarHndan birinin önüne yerleKen Gettum, kâFHt parçasHna göz attHktan
sonra yazmaya baKladH. "BaKlangHç olarak belirgin anahtar kelimelerle Boolen taramasH
baKlatacak ve ne olduFuna bakacaFHz."
"TeKekkürler."
Gettum birkaç kelime yazdH:

LONDRA,

ÖVALYE, PAPA

ARA tuKuna bastHFHnda aKaFHdaki devasa ana bilgisayarHn saniyede 500 MB hHzla verileri
tararken çHkardHFH vHnlamayH hissetmiKti. "Sistemden, bu üç anahtar kelimeyi birden içeren
tüm metinleri göstermesini istedim. stediFimizden daha fazla sonuç çHkacaktHr ama iyi bir
baKlangHç."
Ekranda ilk sonuçlar belirmeye baKlamHKtH bile.

PapayH resimlemek. Sir Joshua Reynolds'Hn Toplu Portreleri.
Londra Üniversitesi YayHnevi.
Gettum baKHnH iki yana salladH. "AradHFHnHzHn bu olmadHFH ortada." Sonraki sonuca indi.

Alexander Pope'un Londra AnHlarH.
YazarH G. Wilson Knight.

Yine baKHnH hayHr anlamHnda salladH.
Sistem çalHKmaya devam ederken, sonuçlar eskisinden daha hHzlH dökülüyordu. ÇoFu on
sekizinci yüzyHl ngiliz yazarH Alexander Pope'dan bahseden düzinelerce metin belirmiKti. Din
karKHtH, alaycH epik Kiirlerinde sHkça Kövalyelerden ve Londra'dan bahsetmiKti.
Gettum ekranHn en altHnda yer alan nümerik kHsma bir göz attH. Mevcut sonuçlarH ve
taranmayan veri alanHndan çHkabilecek sonuçlarHn yüzdesini hesaplayan bilgisayar, bulunacak
sonuçlara dair kaba bir tahmin veriyordu. Bu aramada fazlasHyla geniK bir veri ortaya çHkacaFH
anlaKHlHyordu.

Toplam sonuçlarHn tahmini sayHsH: 2692
AramayH durduran Gettum, "Parametreleri arttHrmalHyHz," dedi."Mezarla ilgili sahip
olduFunuz tek bilgi bu mu? BaKka bir Key yok mu?"
Langdon kuKkulu gözlerle Sophie Neveu'ya baktH.
Gettum bunun bir le) av olmad n sezmiKti. Robert Langdon'Hn geçen yHl Roma'da
yaptHklarHyla ilgili dedikodular kulaFHna gelmiKti. Bu AmerikalH dünyadaki en güvenli
kütüphaneye girmiKti -Vatikan Gizli ArKivleri'ne. Langdon'Hn içeride ne gibi sHrlar öFrendiFini
ve Londra'daki ümitsiz mezar arayHKHnHn, Vatikan'da edindiFi bu bilgilerle ilgi olup olmadHFHnH
düKündü. Gettum, insanlarHn Londra'da neden Kövalye aradHklarHnH bilecek kadar tecrübeli bir
kütüphaneciydi. Kâse.
Gettum gülümseyerek gözlüklerini düzeltti. "Leigh Teabing'in dostusunuz,
ngiltere'desiniz ve bir Kövalye arHyorsunuz." Ellerini kavuKturdu. "Kâse peKinde olduFunuzu
tahmin ediyorum."
Langdon ile Sophie KaKkHnlHkla birbirlerine baktHlar.
Gettum güldü. "DostlarHm, bu kütüphane Kâse'yi arayanlarHn merkez üssüdür. Leigh
Teabing de onlardan biri. KeKke her gül, MagdalalH Meryem, Sangreal, Merovingian, Sion
TarikatH, vesaire, vesaire arayHKHmda ondan bir Kilin alsaymHKHm. Komplolara herkes bayHlHr,"
Gözlüklerini çHkararak onlara baktH. "Daha fazla bilgiye ihtiyacHm var."
YaKanan sessizlikte Gettum misafirlerinin gizlilik arzusunun, çabuk sonuç alabilmek
hHrsHna yenik düKtüFünü anlamHKtH.
Sophie, " Kte," diye atHldH. "BildiFimiz her Key bu." Langdon'Hn kalemini ödünç alarak
kâFHda diFer iki dizeyi de yazdH ve Gettum'a uzattH.

Ara, küreyi kabre aitti.
Güldü teni, doluydu göbeFi.
Gettum içinden güldü. Gül ve doluydu göbeFi kelimelerini gördüFünde,gerçekten
Kâse'ymi), diye düKündü. BaKHnH kâFHttan kaldHrarak, "Size yardHm edebilirim," dedi. "Bu
Kiirin nereden geldiFini sorabilir miyim? Ve neden bir küre aradHFHnHzH?"
Langdon dostça bir tebessümle, "Sorabilirsiniz," dedi. "Ama çok uzun hikâye ve çok az
vaktimiz var."
"Kendi iKinize bakHn demenin kibar yolu."
Langdon, "Bu Kövalyenin kim ve nerede gömülü olduFunu bulabilirseniz,” dedi. "Size
sonsuza dek müteKekkir olacaFHz, Pamela."
Yeniden yazmaya baKlayan Gettum, "Pekâlâ," dedi. "Ben devam edeyim. EFer bu
Kâse'yle ilgili bir meseleyse, Kâse'yle ilgili anahtar kelimeleri de aramaya dahil edelim.
BaKlHk kHsmHnH çHkarHp, yakHnlHk parametre ekleyeceFim. Böylece çHkan sonuçlar sadece
metindeki kelimeleri içeren ve Kâse'yle ilgili kelimelerin yanHnda belirenlerle sHnHrlanmHK
olur."

Ara:
ÖVALYE, LONDRA, PAPA, MEZAR
100 kelime yakHnHnda:
KÂSE, GÜL, SANGREAL, KADEH
Sophie, "Bu ne kadar sürer?" diye sordu.
"Birkaç yüz terabayt içinde çok göndermeli sahayH aramak mH?" ARA tuKuna basarken
Gettum'un gözleri hafifçe pHrHldadH. "YaklaKHk on beK dakika."
Langdon ile Sophie hiçbir Key söylemedikleri halde, Gettum bunun onlara sonsuzluk gibi
geldiFini hissetmiKti.
AyaFa kalkHp, daha önce demlediFi çaydanlHFHn yanHna yürüyen Gettum, "Çay?" diye
sordu. "Leigh benim çayHma bayHlHr."
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Londra'daki Opus Dei Merkezi, Kensington Bahçeleri'nin kuzey parkuruna bakan 5 Orme
Court adHnda gösteriKsiz bir tuFla binaydH. Silas daha önce buraya hiç gelmemiKti ama binaya
yaya olarak yaklaKHrken sHFHnma duygularHnHn arttHFHnH hissediyordu. Limuzini ana caddeden
uzak tutmak için Rémy yaFmura raFmen onu biraz uzakta bHrakmHKtH. Yürümek Silas'Hn
umurunda deFildi. YaFmur onu temizliyordu.
Rémy'nin teklifi üzerine Silas silahHnH temizlemiK ve kanalizasyon HzgarasHndan aKaFH
atmHKtH. Ondan kurtulduFuna memnundu. Kendini daha hafif hissediyordu. BacaklarH uzun
süre baFlH kalmaktan dolayH hâlâ aFrHyordu, ama Silas daha büyük acHlara da katlanmHKtH. Yine
de Remy'nin limuzinin arkasHnda baFlH bHraktHFH Teabing'i düKünmeden edemedi, ngiliz acHyH
hissetmeye baKlamHK olmalHydH.
Buraya gelirlerken Silas, Rémy'ye, "Ona ne yapacaksHn?" diye sormuKtu.
Rémy omuzlarHnH silkiniKti. "Buna ÖFretmen karar verecek." Sesinde kararlHlHk vardH.
imdi Silas, Opus Dei binasHna yaklaKHrken yaFmur Kiddetini arttHrdH ve sHrHlsHklam olan
aFHr cüppesi, bir gün öncesinin yaralarHnH sHzlatmaya baKlamHKtH. Son yirmi dört saatin
günahlarHnH ardHnda bHrakmaya ve ruhunu arHtmaya hazHrdH. Ki sona ermiKti.
Ön kapHya giden küçük avludan geçen Silas kapHnHn kilitli olmamasHna KaKHrmadH. Açarak,
az eKyayla döKenmiK lobiye adHm attH. Silas halHya bastHFHnda, yukarHdaki elektronik zil çaldH.
Sakinlerin günlerini odalarHnda dua ederek geçirdikleri bu gibi mekânlarda ziller sHkça
kullanHlan v araçtH. Silas gHcHrtHlH parkeler üzerindeki hareketin sesini duyabiliyordu
Pelerinli bir adam aKaFH indi. "Size yardHm edebilir miyim?" Silas' KaKHrtHcH görüntüsüne
dikkat etmeyecek kadar düKünceli gözlere sahipti
'TeKekkürler. Benim adHm Silas. Opus Dei üyesiyim."
"AmerikalH mHsHnHz?"
Silas baKHnH salladH. " ehre sadece bir günlüFüne geldim. Burada dinlenebilir miyim?"
"SormanHza bile gerek yok. Üçüncü katta iki boK oda var. Size çay ve ekmek getireyim
mi?"
TeKekkürler." Silas çok acHkmHKtH.
Silas yukarHdaki tek pencereli odaya çHkarak, Hslak cüppesinden kurtuldu ve iç
çamaKHrlarHyla dua etmek için çömeldi. Görevlinin yukarH çHkHp, kapHsHnHn önüne tepsiyi
bHraktHFHnH duydu. Silas dua etmeyi bitirdi, yemeFini yedi ve uyumak üzere yattH.
Üç kat aKaFHda bir telefon çalHyordu. Silas'H karKHlayan Opus Dei üyesi telefona cevap
verdi.
Arayan kiKi, "Londra polisi," dedi. "Albino bir keKiK bulmaya çalHKHyoruz. Orada
bulunabileceFine dair istihbarat aldHk. Onu gördünüz mü?"
Adam KaKHrmHKtH. "Evet, o burada. Bir terslik mi var?"
" imdi orada mH?"
"Evet, yukarHda dua ediyor. Neler oluyor?"
Memur, "Onu olduFu yerde bHrakHn," diye emretti. "Kimseye tek kelime etmeyin. Hemen
memur gönderiyorum."

94
Westminster, Buckingham ve St. James saraylarHnH çevreleyen St. James ParkH Londra'nHn
ortasHnda bir yeKillik deniziydi. Bir zamanlar Kral VIII. Henry'nin kapattHFH ve içini avlanmak
için geyikle doldurduFu park, artHk halka açHktH. Londra'lHlar güneKli günlerde söFütlerin
altHnda piknik yapar ve Rus büyükelçisinin II. Charles'a hediye ettiFi pelikanlarHn gölde
yaKayan torunlarHna yem atarlardH.
ÖFretmen o gün etrafta pelikan görememiKti. FHrtHnalH hava beraberinde okyanustaki
martHlarH taKHmHKtH. Çimenler onlarla doluydu. Hepsi de aynH yöne bakan yüzlerce beyaz figür
sabHrla nemli rüzgârHn geçmesini bekliyordu, Sabah sisine raFmen parktan Parlamento
BinasH'yla Big Ben'in muhteKem manzaralarH görülebiliyordu. Meyilli çimenlerden, ördek
havuzunun yanHndan ve su damlayan söFüt aFaçlarHnHn ince siluetlerinin önünden geçen
ÖFretmen, Kövalyenin mezarHnHn bulunduFu binanHn sivri kulelerini görebiliyordu. Rémy'ye
buraya gelmesini söylemesinin asHl sebebi buydu.
ÖFretmen, park etmiK limuzinin ön yolcu kapHsHna yaklaKHrken Rémy uzanarak kapHyH açtH.
DHKarHda biraz duran ÖFretmen, yanHnda taKHdHFH konyak matarasHndan bir yudum aldH.
ArdHndan aFzHnH kurulayarak, Rémy'nin yanHna geçti ve kapHyH kapattH.
Rémy kilit taKHnH bir ödül gibi tutuyordu. "Neredeyse kayboluyordu.”
ÖFretmen, “ yi iK çHkardHn," dedi.
Kilit taKHnH ÖFretmen'in sabHrsHz ellerine bHrakan Rémy, " yi iK çHkardHk." diye yanHtladH.
ÖFretmen uzun süre hayranlHkla bakarak gülümsedi. "Peki ya silahH temizledin mi?"
"BulduFum yere geri koydum, torpido gözünde."
"Mükemmel." Konyaktan bir yudum daha alan ÖFretmen matarayH Rémy'ye uzattH.
"BaKarHmHzH kutlayalHm. Sona yaklaKtHk."
Rémy KiKeyi minnetle kabul etti. KonyaFHn tuzlu bir tadH vardH ama Rémy önemsemedi. O
ve ÖFretmen artHk gerçekten ortak olmuKlardH. HayatHnHn daha yüksek bir konuma
yükseldiFini hissedebiliyordu. Bir daha asla u)ak olmayaca m. Rémy aKaFHdaki ördek
havuzuna bakarken Chateau Villette çok uzaklarda kalmHK gibiydi.
Mataradan bir yudum daha alan Remy, konyaFHn kanHnH HsHttHFHnH hissetmeye baKlamHKtH.
Bununla birlikte Remy'nin boFazHndaki sHcaklHk, yerini rahatsHzlHk verici bir yanma hissine
bHraktH. Papyonunu gevKeten Rémy aFzHndaki kumluluk hissinden rahatsHz olarak matarayH
ÖFretmen'e geri uzattH. ZayHf bir sesle, "Galiba yeterince içtim," diyebildi.
ÖFretmen, "Rémy, senin de farkHnda olduFun gibi, yüzümü gören tek kiKi sensin. Sana
çok güvendim," dedi.
Papyonunu daha da gevKetirken ateKinin yükseldiFini hisseden Rémy, "Evet," dedi. "Ve
kimliFin mezara kadar bende saklH kalacak."
ÖFretmen bir süre sessiz kaldH. "Sana inanHyorum," Matarayla kilit taKHnH cebine atarak,
torpido gözüne uzanan ÖFretmen, küçük Medusa'yH çHkarttH. Rémy bir an için korkuya kapHldH
ama ÖFretmen onu da pantolonunun cebine soktu.
Ne yap yor? Rémy aniden terlemeye baKlamHKtH.
ArtHk üzüntülü bir tonla konuKan ÖFretmen, "Sana özgürlük vaat ettiFimi biliyorum,"
dedi. "Ama içinde bulunduFun KartlarH göz önüne aldHFHmda, yapabileceFimin en iyisi bu."
BoFazHndaki KiKkinlik Rémy'yi deprem gibi sarstH. Daralan soluk borusundaki kusmuk
tadHyla, boFazHnH kavrayarak direksiyonun üstüne doFru sendeledi. ArabanHn dHKHndan
duyulmaya yetmeyecek kadar kHsHk bir çHFlHk atabildi. Konyaktaki tuz tadH etkisini göstermiKti.
Öldürülüyorum!
Rémy inanamayan gözlerle dönüp, yanHnda soFukkanlHlHkla oturup ön camdan dHKarHyH
seyreden ÖFretmen'e baktH. Remy'nin görüKü bulanHklaKtH ve nefes almakta zorlandH. Onun

için her )eyi yapt m! Bunu nas l yapabilir! Rémy, ÖFretmen'in onu baKtan beri mi öldürmeye
niyetli olduFunu yoksa Mabet Kilisesi'ndeki davranHKlarHyla güvenini sarstHFH için mi
öldürdüFünü asla bilemeyecekti. imdi dehKet ve intikam duygularHyla dolmuKtu. Rémy,
ÖFretmen'e doFru hamle yapmak istedi ama sertleKen vücudunu hareket ettiremiyordu. Sana
her konuda güvendim!
Rémy yumruk haline gelen ellerini kaldHrHp kornayH çalmak istedi ama yana kayarak,
ÖFretmen'in koltuFuna düKtü. BoFazHnH sHkan ÖFretmen'in yanHnda yan yatHyordu. YaFmur
daha da KiddetlenmiKti. Rémy artHk göremiyordu ama oksijensiz kalan beyninin son zayHf
uyarHcH duyularH almaya zorlandHFHnH hissedebiliyordu. DünyasH yavaKça kararHrken Remy,
Riviera dalgalarHnHn yumuKak sesini duyduFuna yemin edebilirdi.
Limuzinden inen ÖFretmen, kimsenin kendinden tarafa bakmadHFHna memnun olmuKtu.
Ba)ka )ans m yoktu, diye düKünürken, az önce yaptHklarHndan ötürü ne kadar az piKmanlHk
duyduFuna kendisi de KaKHrmHKtH, Rémy kendi kaderini çizdi. ÖFretmen görev tamamlandHktan
sonra Rémy'nin ortadan kaldHrHlmasH gerekebileceFinden baKHndan beri endiKe etmiKti, ama
Mabet Kilisesi'nde kendini göstererek bu gerekliliFi hHzlandHrmHKtH. Robert Langdon'Hn
Chateau Villette'ye ani ziyareti ÖFretmen'e hem beklenmedik bir hediye olmuK, hem de onu
ikileme düKürmüKtü. Langdon kilit taKHnH doFrudan operasyon merkezine getirmiKti, bu hoK bir
sürprizdi. Ama peKinden polisi de sürüklemiKti. Tüm Chateau Villette'de ve samanlHktaki
dinleme ünitesinde Rémy'nin parmak izleri vardH. ÖFretmen, Rémy'nin faaliyetiyle
kendisininkiler arasHnda her türlü baFlantHyH engellediFine seviniyordu. Rémy konuKmadHFH
müddetçe ÖFretmen'i hiç kimse teKhis edemezdi ve artHk bu sorun da ortadan kalkmHKtH.
Limuzinin arka kapHsHna doFru ilerleyen ÖFretmen, burada halletmemiz gereken tek bir
sorun kald , diye düKündü. Ya)ananlar hakk nda polisin hiçbir fikri olmayacak... ve onlara
anlatacak ya)ayan hiçbir tan k kalmayacak. Hiç kimsenin bakmadHFHndan emin olmak için
etrafH kolaçan ederek, kapHyH açtH ve geniK bölüme girdi.
ÖFretmen dakikalar sonra St. James's ParkH'nH geride bHrakHyordu. Geriye iki ki)i kald .
Langdon ve Neveu. OnlarHn iKi daha karmaKHktH. Ama üstesinden gelmek mümkündü. Ama Ku
anda ÖFretmen'in öncelikle kripteksle ilgilenmesi gerekiyordu.
Parka zafer edasHyla göz gezdirerek, hedefini gördü. Papa )övalye gömmü) Londra'da.
ÖFretmen Kiiri duyar duymaz, cevabH bulmuKtu. Buna raFmen, diFerlerinin hâlâ bulamamHK
olmasH KaKHrtHcHydH. Adaletsiz bir avantaja sahibim. AylardHr Sauniére'in konuKmalarHnH
dinlediFinden. Büyük Üstat'Hn bir kez Da Vinci'ye beslediFi kadar saygHyla bu Kövalyeden
bahsettiFini duy. muKtu. Bir kere gördükten sonra Kiirin bahsettiFi Kövalyeyi anlamak son
derece basitti -Sauniére'in espritüelliFini kabul etmek gerekirdi- ama bu mezarHn son Kifreyi
nasHl açHklayacaFH hâlâ bir muammaydH.
Ara, küreyi kabre aitti.
ÖFretmen, ünlü mezarHn ve en ayHrt edici özelliFinin fotoFraflarHnH belli belirsiz hatHrladH.
Muhte)em bir küre. MezarHn üstüne yerleKtirilmiK dev küre, neredeyse mezar kadar büyüktü.
Kürenin varlHFH ÖFretmen için hem cesaret vermiK, hem de sHkHntH yaratmHKtH. Bir yandan yol
gösteren bir levha gibiydi ama Kiire bakHlacak olursa, bulmacanHn eksik parçasH, Kövalyenin
mezarHnda bulunmasH gereken bir küreydi... zaten orada mevcut duran deFil. CevabH ortaya
çHkarmak için mezarda yapacaFH incelemeye güveniyordu.
YaFmur hHzHnH arttHrmHKtH. Kripteksi nemden korumak için saF cebinin iyice derinlerine
itti. Küçük Medusa marka tabancayH sol cebine sakladH. Birkaç dakika sonra, Londra'nHn
dokuz yüz yHllHk en eski binalarHndan biri olan sakin mabede giriyordu.
ÖFretmen yaFmurdan kaçHp içeri girdiFi sHrada Piskopos Aringarosa dHKarH çHkHyordu.
Aringarosa, Biggin Hill HavaalanH'nHn Hslak pistinde uçaFHndan indi ve soFuk rutubete karKH

cüppesine sarHndH. YüzbaKH Fache tarafHndan karKHlanmayH umut ediyordu. Onun yerine
Kemsiye tutan genç bir ngiliz polis memuru yaklaKtH.
"Piskopos Aringarosa? YüzbaKH Fache'nin gitmesi gerekiyordu. Sizinle ilgilenmemi
söyledi. Sizi Scotland Yard'a götürmemi istedi. En güvenlisinin bu olacaFHnH düKündü."
En güvenlisi mi? Aringarosa, elinde sHkHca tuttuFu Vatikan bonolarHyla dolu çantaya baKHnH
eFerek baktH. Neredeyse unutmuKtu. "Evet, teKekkür ederim."
Silas'Hn nerede olduFunu merak eden Aringarosa polis aracHna bindi. Dakikalar sonra polis
tarayHcHsH bu sorunun cevabHyla cHzHrdadH.
5 Orme Court.
Aringarosa adresi hemen tanHmHKtH.
Londra'daki Opus Dei Merkezi.
oföre döndü. "Beni hemen oraya götür!"
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Langdon'Hn gözleri arama baKladHFHndan beri ekrandan ayrHlmamHKtH.
Be) dakika. Sadece iki sonuç. -kisi de birbiriyle alakas z.
EndiKelenmeye baKlHyordu.
Yan odadaki Pamela Gettum, sHcak içecekleri hazHrlHyordu. Langdon ile Sophie,
Gettum'un önerdiFi çayHn yanH sHra akHlsHzca kahve içip içemeyeceklerini sormuKlardH. Ama
Langdon, yan odadaki mikrodalgadan gelen seslerden, isteklerinin hazHr Nescafe ile
ödüllendirileceFini arHlayabiliyordu.
Sonunda bilgisayar neKeli bir bip sesi çHkardH.
Gettum içerideki odadan, "Yeni bir sonuç daha buldu galiba," diye seslendi. "BaKlHFH ne?"
Langdon ekrana göz attH.

Ortaça Edebiyat nda Kâse Alegorileri:
Sir Gawain ve Ye)il övalye Üzerine -nceleme
"YeKil övalye alegorileri," diye seslenerek cevap verdi.
Gettum, " Ke yaramaz," dedi. "Londra'da gömülü fazla mitolojik yeKil dev yoktur."
EkranHn önünde oturan Langdon ile Sophie, iki anlamsHz sonucu di ha sabHrla beklediler.
Bilgisayar bir kez daha biplediFinde, karKHlarHnda beklenmedik bir öneri çHkmHKtH.
DIE OPERN VON RICHARD WAGNER
Sophie, "Wagner'in operalarH mH?" diye sordu.
Elinde bir paket hazHr kahve tutan Gettum, kapH eKiFinden bakHyordu. "Bu ilginç bir
eKleKme olmuK. Wagner Kövalye miydi?"
Aniden merakH uyanan Langdon, "HayHr," dedi. "Ama iyi tanHnan bir parmason'du."
Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin, Houdini ve Disney'in yan s ra. Masonlarla
TapHnak övalyeleri, Sion TarikatH ve Kutsal Kâse arasHndaki baFH anlatan sayHsHz kitap
yazHlmHKtH. "Buna bakmak istiyorum. Tam metni nasHl görebilirim?"
Gettum, "Tüm metni görmenize gerek yok," dedi. "Koyu renkli baKlHFa tHklayHn.
Bilgisayar, anahtar kelimelerinizi içeren tekli öncül kayHtlarH ve üçlü artçHl kayHtlarH
gösterecektir."
Ne söylediFi hakkHnda en ufak fikri olmamasHna raFmen, Langdon yine de baKlHFa tHkladH.
Yeni bir pencere açHlmHKtH.
...mitolojik Kövalye, Parsifal ismindeki bu...
...mecazi Kâse arayHKH tartHKmalH olarak...
...Rebecca Pope'un opera antolojisi "Diva"nHn...
...Wagner'in mezarH Almanya, Bayreuth'tadHr...
Hayal kHrHklHFHna uFrayan Langdon, "YanlHK papa," dedi. Buna raFmen sistemin kullanHm
kolaylHFHna hayran kalmHKtH. Metindeki anahtar kelimelerle, Wagner'in Parsifal isimli
operasHnHn MagdalalH Meryem ve sa Mesih'in çocuklarHna deFindiFini, gerçeFi arayan genç
bir Kövalyenin hikâyesini anlattHFHnH anlayabiliyordu.
Gettum, "SabHrlH olun," dedi. "Bu bir sayH oyunu. BHrakalHm da makine çalHKsHn."
Sonraki birkaç dakika boyunca bilgisayar, trubadorlarla -Fransa'nHn ün'ü gezgin halk
ozanlarH- ilgili bir metin de dahil olmak üzere Kâse'yle ilgili pek çok sonuç döktü. Langdon

ozan (minstrel) ve papaz (minister) kelimelerin ortak bir etimolojik kökene sahip olmasHnHn
tesadüf olmadHFHnH biliyordu. Trubadorlar, MagdalalH Meryem Kilisesi'nin müziFi kullanarak
halka kutsal diKi hikâyesini yayan gezgin hizmetkârlarH ya da "papazlarHydHlar".
TrubadorlarHn söyledikleri "HanHmHmHzHn" erdemlerini öven KarkHlar günümüze dek
gelmiKtir. Kendilerini sonsuza dek adadHklarH gizemli ve güzel bir kadHn.
KalHn harflerle yazHlH baKlHFa tHkladH ama hiçbir Key bulamadH.
Bilgisayar yeniden bipledi.
ÖVALYELER, VALELER, PAPALAR VE
BE KÖ EL YILDIZLAR:
KUTSAL KÂSE'N N TAROT TAR H
Langdon, Sophie'ye, "Hiç KaKHrmadHm," dedi. "Anahtar kelimelerimizden bazHlarH kartlarla
aynH isimleri taKHyor." Fareye uzanarak, baFlantH adresini tHkladH. "BüyükbabanHn Tarot
oynadHFHnHz zamanlarda bundan bahsettiFine emin deFilim Sophie ama bu oyun, KayHp Gelin
ile ona eziyet eden kötü kilise hikâyesini anlatan 'kHsa soru-cevap kartlarHydH'."
Sophie Küpheyle ona baktH. "Hiç fikrim yoktu."
" Kte asHl konu da bu. Kâse müritleri, mesajlarHnH mecazi bir oyun yoluyla öFreterek,
kilisenin dikkatli gözlerinden saklamHK oldular." Langdon modern kâFHt oyuncularHndan kaç
tanesinin, oyun kartlarHnHn üstündeki dört iKaretin kupa, maça, karo, sinek aslHnda Tarot'un
doFrudan Kâse'yle ilgili dört sembolünden kHlHçlar, kupalar, asalar ve tHlsHmlar geldiFini
bildiklerini merak etti.
Maçalar k l çlard -B çak. Erkek.
Kupalar kupalard -Kadeh. Di)i.
Sineklen Asalard -Kraliyet Soyu. Filizlenen asa.
Karolar T ls mlard -Tanr ça. Kutsal di)i.
Dört dakika sonra, Langdon aradHklarHnH bulamayacaklarHndan endiKe etmeye baKladHFH
sHrada, bilgisayar yeni bir sonuç gösterdi.
Dehan n Cazibesi:
Modern Bir övalye Biyografisi.
Langdon, Gettum'a, "Dehan n Cazibesi mi?" diye seslendi. "Modern bir Kövalye
biyografisi mi?"
Gettum baKHnH köKeden uzattH. "NasHl modern olur? Lütfen bana Sir Rudy Giuliani
olduFunu söyleme. ahsen ben bunun biraz yanlHK bir seçim olduFunu düKünüyorum."
Langdon'Hn, yeni Kövalye ilan edilen Mick Jagger hakkHnda kendine ait bazH düKünceleri
vardH ama modern ngiliz Kövalyeleriyle ilgili politikalarH tartHKmanHn sHrasH deFildi. "Bir
bakalHm." Langdon dikkatini kalHn harflerle yazHlmHK anahtar kelimelere verdi.
...Kerefli Kövalye, Sir Isaac Newton...
...1727'de Londra Kehrinde ve ayrHca...
...onun mezarH Westminster ManastHrH'nda...
...Alexander Pope, dostu ve meslektaKH...
Sophie, Gettum'a, "SanHrHm modern göreceli bir kelime," dedi. "Bu eski bir kitap. Sir Isaac
Newton hakkHnda."

KapH eKiFinde duran Gettum baKHnH iki yana salladH. " Kimize yaramaz. Newton’Hn mezarH
Westminster ManastHrH'nda, orasH ngiliz ProtestanlarHnHn mekânHdHr. Katolik bir Papa'nHn
oraya gitmesine imkân yok. Krema ve Keker?"
Sophie baKHnH salladH.
Gettum bekledi. "Robert?"
Langdon'Hn kalbi hHzla çarpHyordu. Gözlerini ekrandan ayHrarak ayaFa kalktH. "AradHFHmHz
Kövalye Sir Isaac Newton," dedi.
Sophie oturduFu yerde kaldH. "Neden bahsediyorsun?"
Langdon, "Newton’Hn mezarH Londra'da," dedi. "Bilimdeki yeni keKfi, kilisenin hHKmHnH
üzerine çekmiKti. AyrHca Sion TarikatH'nHn Büyük Üstat'HydH. Daha baKka ne isteyebiliriz ki?"
"Daha baKka ne mi?" Sophie Kiiri gösterdi. "Peki Papa'nHn gömdüFü övalyeye ne
diyeceksin? Bayan Gettum'u duydun. Newton'H Katolik bir Papa gömmemiK."
Langdon fareye uzandH. "Katolik Papa'dan bahseden kim?" "Papa" yazan baFlantHyH
tHkladHFHnda, cümlenin tamamH ekranda belirdi.

Sir Isaac Newton’Hn, krallarHn ve soylularHn katHldHFH
cenazesine baKkanlHk eden Alexander Pope, dostu ve
meslektaKH olarak mezarHna toprak serpiKtirmeden önce ona methiyeler yaFdHrdH.
Langdon, Sophie'ye baktH. " kinci aramada gerçek Papa'yH bulduk Alexander." Durdu.
"Yani Alexander'in Pope soyadH Papa anlamHnda kullanHlmHK."
Papa )övalye gömmü) Londra'da ya da Pope )övalye gömmü) Londra'da.
AynH anlama geliyordu.
Sophie yüzündeki KaKkHnlHk ifadesiyle ayaFa kalktH.
Çift anlamlH kelimelerin ustasH olan Jacques Sauniére bir kez daha korkunç zeki bir adam
olduFunu kanHtlamHKtH.
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Silas sHçrayarak uyandH.
Onu neyin uyandHrdHFHna ya da ne kadar süredir uyuduFuna dair fikri yoktu. Rüya m
görüyordum? HasHr kilimin üstünde doFrularak, Opus Dei konuk evinin koridorundan gelen
sesleri dinledi. SessizliFi sadece aKaFH katta, yüksek sesle dua eden birinin mHrHltHlarH
bozuyordu. Bunlar alHKHldHk seslerdi ve aslHnda ona huzur vermeliydi.
Buna raFmen Kiddetli ve beklenmedik bir huzursuzluk hissediyordu. Sadece iç
çamaKHrlarHyla ayaFa kalkan Silas, pencerenin yanHna yürüdü. Takip mi edildim? AKaFHdaki
avlu boKtu, tHpkH içeri girerken gördüFü haldeydi. Dinledi. Sessizlik. Peki neden tedirginim?
Silas uzun zaman önce önsezilerine güvenmeyi öFrenmiKti. Hapse girmeden çok önce,
önsezileri onun Marsilya sokaklarHnda hayatta kalmasHna yardHmcH olmuKtu... Piskopos
AHingarosa'nHn ellerinde yeniden hayat bulmadan çok önce. Pencereden dHKarH baktHFHnda,
çitlerin arkasHndaki bir arabanHn bulanHk siluetini ferle etti. ArabanHn tepesinde bir polis sireni
vardH. Koridordaki parkelerden bir çatHrtH sesi geldi. Bir kapH sürgüsü hareket etti.
çgüdülerine göre hareket eden Silas odada hHzla hareket ederek, açHldHFHnda tam
arkasHnda olacak Kekilde kapHnHn yanHnda durdu. çeri fHrtHna gibi giren polis memuru, boK gibi
görünen odada doFrulttuFu silahHnH sola ve saFa gezdirdi. O henüz Silas’Hn yerini
keKfedemeden, Silas atHlarak omzuyla kapHyH içeri girmekte olan ikinci memurun yüzüne
çarpmHKtH. Polis ateK etmek üzere dönerken Silas, onun bacaklarHna daldH. Silah ateK aldHFHnda
kurKun, polisin incik kemiFini kavrayan Silas'Hn baKHnHn tam üstünden geçmiKti. BacaklarHnH
aKaFHdan çekerek, polisi yere yatHrdH ve adam baKHnH yere çarptH. KapH eKiFinde sendeleyen
ikinci polis memurunun kasHklarHna Silas bir tekme indirdi ve kHvranan vücudunun üstünden
atlayarak koridora koKtu.
Silas neredeyse çHplak bir halde solgun vücuduyla merdivenlerden aKaFH indi. Kendisine
ihanet edildiFini biliyordu ama kim? Lobiye indiFinde, ön kapHda koKuKturan baKka polisler
olduFunu gördü. Silas diFer yöne dönerek, konuk evinin derinliklerinde ilerledi. Kad nlara
ayr lan k sm n giri)i. Tüm Opus Dei binalar nda bir tane var. Dar koridorlarda kHvrHlarak
ilerlerken, bir mutfaFa dalarak, tabaklarH ve çatal bHçaklarH deviren çHplak Albino'dan uzak
durmayH yeFleyen, dehKet içindeki çalHKanlarHn yanHndan geçti. Silas kazan dairesinin
yanHndaki karanlHk koridora koKtu. AradHFH kapHyH bulmuKtu. ÇHkHK tabelasH, koridorun sonunda
parlHyordu.
KapHdan çHkarak vargücüyle yaFmura doFru koKan Silas alçak banketten atlarken diFer
yönden gelen memuru çok geç fark etti. ki adam çarpHKtHFHnda Silas'Hn geniK ve çHplak omzu,
diFer adamHn göFüs kafesine ezici bir güçle çarptH. Polis memuru kaldHrHma sHrtüstü yHFHlHrken,
Silas onun üstüne düKmüKtü. Memurun silahH takHrtHyla yere düKtü. Silas koridorda baFHrarak
koKan adamlarHn sesini duyabiliyordu. YuvarlandH ve diFer memurlar geldiFi sHrada yere
düKen silahH kaptH. Merdivenlerden bir el silah sesi geldiFinde, Silas kaburgalarHnHn altHnda
yakHcH bir acH hissetti, intikam hHrsHyla diFer üç polise ateK açtH ve kanlarHnH etrafa yaydH.
Birdenbire arkasHnda karanlHk bir figür belirmiKti. Onun çHplak omuzlarHnH tutan öfkeli
eller, gücünü sanki KeytanHn kendisinden almHKtH. Adam, onun kulaFHna doFru baFHrdH. SILAS,
HAYIR!
Silas dönerek ateK etti. Göz göze geldiler. Piskopos Aringarosa yere düKerken, Silas dehKet
çHFlHklarH atmaya baKladH.
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Westminster ManastHrH'nda üç binden fazla insanHn mezarH ya da saygHn bir yeri vardH. Dev
taK yapHnHn içi krallarHn, devlet adamlarHnHn, bilim adamlarHnHn, Kairlerin ve müzisyenlerin
hatHralarHyla doluydu. Mümkün olan her niKin ve duvar oyuFunun içine yerleKtirilmiK
mezarlarH, mozolelerin en Kahanesinden kubbeli lahdinde özel bir Kapeli bulunan Kraliçe
Elizabeth'in mezarH aKaFHda kimin kalHntHlarHnHn yattHFHnH kiKinin hayal gücüne bHrakan,
yüzyHllar boyunca üzerinde gezinilmekten aKHnmHK mütevazH yer karolarHna kadar geniK bir
yelpazeye yayHlmHKtH.
Amiens, Chartres ve Canterbury'deki büyük katedraller gibi tasarlanmHK olan Westminster
ManastHrH, ne bir katedral, ne de kilise olarak kabul ediliyordu. Sadece kraliyete baFlH,
kraliyete özgü bir sHnHfa aitti. 1066 yHlHnHn Noel günü, Fatih William’Hn taç giyme törenine ev
sahipliFi yaptHFH günden bu yana, göz kamaKtHrHcH mabet, Günah ÇHkartan Edward’Hn azizlik
mertebesine yükseltilmesi, Prens Andréw ile Sarah Ferguson'Hn nikâhH, V. Henry, Kraliçe
Elizabeth ve Lady Diana'nHn cenaze törenleri gibi sayHsHz kraliyet ve devlet törenine Kahit
olmuKtu.
Buna raFmen Robert Langdon bir olay hariç, manastHrHn tarihine hiç ilgi duymamHKtH
ngiliz Kövalyesi Sir Isaac Newton’Hn cenazesi.
Papa )övalye gömmü) Londra 'da.
Kuzey kanadHndaki büyük revaktan aceleyle geçen Langdon ile Sophie'yi, nezaketle
karKHlayan muhafHzlar onlarH, manastHra yeni ilave edilen Ve im4 erde Londra'nHn birçok
tarihi binasHnda bulunan geniK metal detektörden geçirdiler. Her ikisi de alarmH çalHKtHrmadan
altHndan geçtiler Vu ManastHr giriKine yöneldiler.
Langdon, Westminster ManastHrH'na adHmHnH atar atmaz, dHK dünyayla baFlarHn birden
koptuFunu hissetti. Trafik gürültüsü yoktu. YaFmur sesi yoktu. Sadece, sanki bina kendi
kendisiyle konuKuyormuK gibi ileri geri yankHlanan saFHr edici bir sessizlik hâkimdi.
Hemen her ziyaretçi gibi Langdon ile Sophie'nin gözleri de derhal manastHrHn yukarHdaki
gökyüzünü içine alHyormuK gibi görünen kubbesine kaydH. Gri taK kolonlar, gölgelerin arasHna
servi aFaçlarH gibi yükseliyor baK döndürücü açHklHFHn üzerinde kavis çizerek, yeniden taK
zemine geri dönüyordu. Önlerindeki geniK kuzey kanadH vadisi, dik kayalHklar ve vitraylH
camlarla ayrHlmHK derin bir kanyon gibi uzanHyordu. GüneKli günlerde manastHrHn zemininde
prizmatik bir HKHk gösterisi oluKurdu. Bugün ise, yaFmur ve karanlHk bu heybetli boKluFa
hayaletimsi bir hava vermiKti... aslHnda daha çok gerçek bir çukuru andHrHyordu.
Sophie, "TamamHyla boK," diye fHsHldadH.
Langdon hayal kHrHklHFHna uFramHKtH. Çok daha fazla insan görmeyi umut ediyordu. Halk n
daha çok dolu)tu u bir yer. Langdon boK Mabet Kilisesi'ndeki önceki deneyimlerinin tekrar
etmesini istemiyordu. Turistlerin uFrak yeri olduFundan bir güvenlik sistemini bekliyordu
ama Langdon'Hn hatHrHnda kalan iyi aydHnlatHlmHK manastHrdaki kalabalHk turistlerin geldiFi yaz
sezonunda oluKmuKtu. Bugün ise yaFmurlu bir nisan sabahHydH. KalabalHklarHn ve parHldayan
vitray camlarHn yerine görebildiFi tek Key, bomboK bir zemin ve karanlHk boK duvar
oyuklarHydH.
Langdon’Hn kuruntularHnH sezinlediFi belli olan Sophie, "Metal detektörden geçtik," diye
hatHrlattH. "Burada birisi varsa bile silahlH olamaz."
Langdon baKHnH salladH ama yine de temkinli davranmasH gerektiFim hissediyordu.
YanlarHnda Londra polisini getirmek istemiKti ama Sophie'nin iKe kimlerin karHKtHFHna dair
endiKesi, onlarHn yetkililerle baFlan kurmasHnH engellemiKti. Sophie, kripteksi geri almal y z,
diye Hsrar etmiKti. Her )eyin anahtar o.
Elbette haklHydH.
Leigh'i canl kurtarman n anahtar yd .

Kutsal Kâse'yi bulman n anahtar yd .
Bunun arkas nda kimin oldu unu bulman n anahtar yd .
Ne yazHk ki kilit taKHnH geri almalarH sadece Kimdi ve burada mümkündü... Isaac Newton’Hn
mezarHnda. Kripteksi elinde bulunduran kiKi, son ipucunu çözmek için mezarH ziyaret etmek
zorunda kalacaktH ve eFe Kimdiye kadar gelip gitmemiKse, Sophie ile Langdon, onunla
karKHlaKmaya kararlHydH.
AçHklHFa çHkmak için sol taraftaki duvara doFru yürüyerek, bir dizi sütunun arkasHndaki
karanlHk yan koridora geçtiler. Langdon kendi limuzininin arkasHnda büyük olasHlHkla baFlH bir
halde rehin tutulan Leigh Teabing'in görüntüsünü zihninden çHkaramHyordu. En üstteki tarikat
üyelerinin öldürülmesini emreden kiKi, yoluna çHkan diFerlerini de öldürmekte tereddüt
etmeyecekti. Teabing'in modern bir ngiliz Kövalyesi kendi vatandaKH Sir Isaac Newton’H
ararken rehin alHnmasH acHmasHz bir ironiydi.
EtrafHna bakHnan Sophie, "Ne taraftan?" diye sordu.
Mezar.
Langdon’Hn hiç fikri yoktu. "Bir gözetmen bulup sormalHyHz."
Langdon burada amaçsHzca dolaKmamalarH gerektiFini biliyordu. Westminster ManastHn,
mozolelerden, kapalH bölmelerden ve gömü niKlerinden oluKan karmaKHk bir dehlizdi.
Louvre'un Büyük Galerisi gibi, buraya da tek bir noktadan giriliyordu -az önce geçtikleri
kapH-, çeri giriKi bulmak kolay fakat çHkHKH bulmak imkânsHzdH. Langdon’Hn meslektaKlarHndan
biri buna gerçek bir turist tuza , demiKti. Mimari geleneFe baFlH kalHnarak, manastHr dev bir
haç biçiminde inKa edilmiKti. Bununla birlikte, ana nefin birimindeki koridordan geçilen arka
taraftaki giriK yerine diFer kiliselerden farklH olarak, giriKi yan taraftandH. AyrHca manastHra bir
dizi kemeraltH baFlanmHKtH. Ziyaretçi yanlHK kemerli geçide atacaFH tek bir adHmla, yüksek
duvarlarla çevrili bir dHK pasajlar labirentinde kaybolacaktH.
Kilisenin ortasHna doFru yürüyen Langdon, "Gözetmenler koyu kHrmHzH biniKler giyer,"
dedi. Güney kanadHnHn en sonundaki yaldHzlH yüksek sunaFa bakan Langdon, ellerinin ve
dizlerinin üstünde emekleyen insanlar gördü. GöründüFü kadar kutsal olmasa da, airler
KöKesi'ndeki yere kapanma hacHlHFH alHKHldHk bir sahneydi. Mezarlara sürtünen turistler.
Sophie, "Ben gözetmen göremiyorum," dedi. "MezarH belki kendimiz Alabiliriz, olmaz
mH?"
Langdon tek kelime etmeden manastHrHn ortasHna doFru birkaç adHm daha attH ve saF tarafH
gösterdi.
Sophie manastHrHn ana nefinin uzunluFuna baktHFHnda KaKHrarak derin bir nefes aldH. imdi
binanHn ne kadar büyük olduFunu görebiliyordu "Ah," dedi. "Hadi bir gözetmen bulalHm."
O sHrada ana nefin yüzlerce metre ötesinde, koro sahnesinin arkasHnda gözlerden uzakta
kalan Sir Isaac Newton’Hn mezarHnHn tek bir ziyaretçisi vardH. ÖFretmen bu anHtH on dakikadHr
inceliyordu.
Newton’Hn mezarH, klasik kostümünün içindeki Sir Isaac Newton’Hn gururla kendi
kitaplarHna --lahiyat, Kronoloji, Optik ve Philosophiae Naturalis Principia MathematicayaslandHFH bir heykelinin üzerinde durduFu büyük siyah mermer bir lahitti. Newton’Hn
ayaklarHnHn dibinde, parKömen kâFHdH tutan iki kanatlH erkek çocuFu vardH. Newton’Hn boylu
boyunca yatan bedeninin arkasHnda gösteriKsiz bir piramit yükseliyordu. Piramidin kendisi de
tuhaf olduFu halde, ÖFretmen'in en çok merakHnH uyandHran, piramidin ortasHna yerleKtirilmiK
dev Kekildi.
Bir küre.
ÖFretmen, Sauniére'in KaKHrtmalH bilmecesini düKündü. Ara, küreyi kabre aitti. Piramidin
ön yüzünden dHKarH doFru çHkan dev küre, yarHm kabartma Keklinde oyulmuKtu ve tüm semavi
betimlemeleri içeriyordu; takHmyHldHzlar, burçlar kuKaFH, kuyruklu yHldHzlar, yHldHzlar ve
gezegenler, Üstünde ise, yHldHzlarla kaplH bir alanHn altHndaki Astroloji TanrHçasH simgesi vardH.

Say s z küre.
ÖFretmen mezarH bulduktan sonra kayHp küreyi bulmanHn kolay olacaFHnH zannetmiKti.
Ama artHk o kadar emin deFildi. Gökyüzünün karmaKHk bir haritasHna bakHyordu. Eksik bir
gezegen mi vardH? TakHmyHldHzlardan astronomik bir küre mi çHkartHlmHKtH? Hiç fikri yoktu.
Buna raFmen ÖFretmen cevabHn son derece basit olacaFHndan Küpheleniyordu. "Papa'nHn
gömdüFü bir Kövalye" gibi. Hangi küreyi ar yorum? Kutsal Kâseyi bulmak için astrofizik
uzmanH olmaya gerek yoktu elbette, yoksa öyle miydi?
Güldü teni doluydu göbe i
BulunduFu yere yaklaKan turistler ÖFretmen'in dikkatini daFHtmHK Kripteksi yeniden
cebine attH ve yakHnlardaki masaya giderek, kâseye baFHK parasH atan ve manastHr tarafHndan
ücretsiz daFHtHlan mezara sürtünme gereçlerini yanlarHna alan ziyaretçileri dikkatle izledi.
Ellerindeki füzen kalemleri ve büyük kâFHtlarla, manastHrHn ön kHsmHna, büyük ihtimalle de
Chaucer'e, Tennyson'a ve Dickens'a duyduklarH saygHyH mezarlarHna sürtünerek gösterecekleri
airler KöKesi'ne doFru ilerlediler.
Tekrar yalnHz kalan ÖFretmen mezara biraz daha yaklaKarak, onu tepeden tHrnaFa inceledi.
Lahidin altHndaki pençe ayaklarla baKladH, oradan yukarH Newton'a, bilim kitaplarHna,
matematik parKömenleri tutan iki erkek çocuFuna, piramidin ön yüzeyine, takHmyHldHzlH
küreye ve sonunda niKin yHldHzlarla dolu kubbesine baktH.
Burada hangi kürenin olmas gerekiyordu... hangisi kay p? Sanki cevap Sauniére'in oyma
mermerinden vahiy gelecekmiK gibi, cebindeki kriptekse dokundu. Kâse'yle aramda sadece
be) harf var.
Koro sahnesinin köKesine doFru adHm atarken, derin bir nefes aldH ve baKHnH kaldHrarak
uzaktaki ana sunaFHn uzun nefine baktH. BakHKlarH yaldHzlH sunaktan parlak koyu kHrmHzH biniK
giyen bir manastHr gözetmenine kaymHKtH. Onu el iKaretiyle iki tanHdHk sima yanlarHna
çaFHrHyordu.
Langdon ve Neveu.
ÖFretmen sakince koro sahnesinin arkasHna doFru iki adHm attH. Bu çok hHzlH oldu.
Langdon ile Sophie'nin sonunda Kiirin anlamHnH çözerek Newton’Hn mezarHna geleceklerini
tahmin etmiKti ama bu, onun tahmin ettiFinden çok daha erken gerçekleKmiKti. ÖFretmen
derin bir nefes alarak ihtimalleri gözden geçirdi. Beklenmedik olaylarla baK etmeye alHKmHKtH.
Kripteksi elimde tutuyorum.
Elini cebine sokarak, ona güven veren ikinci nesneye dokundu: Medusa marka tabancasH.
Tahmin edileceFi gibi, ÖFretmen sakladHFH silahHyla altHndan geçerken manastHrHn metal
detektörü ötmüKtü. Ama yine tahmin edileceFi gibi, güvenlik görevlileri ÖFretmen'in öfkeyle
çHkarttHFH kimlik kartHnH görünce geri çekilmiKlerdi. Resmi rütbeler her zaman beklenen
saygHyH uyandHrHrdH.
ÖFretmen ilk baKta kripteksi tek baKHna çözmeyi umut etmiK olsa da, Kimdi Langdon ile
Neveu'nun geliKinin iyi bir geliKme olduFunu sezinliyordu. Bahsedilen "küre" ile ilgili
baKarHsHzlHFHnH göz önünde bulundurarak, onlarHn uzmanlHFHndan faydalanabilirdi. Zaten eFer
Langdon Kiirdeki Kifreyi çözerek mezara kadar gelmiKse, küreyle ilgili bir Keyler bilme
olasHlHFH da vardH. Ve eFer Langdon Kifreyi biliyorsa, doFru baskHyH uygulamasH yeterli
olacaktH.
Ama elbette burada de il.
Özel bir yerde.
ÖFretmen manastHra gelirken yolda gördüFü küçük bir tabelayH anHmsadH. O an onlarH
çekeceFi mükemmel yer kafasHnda oluKmuKtu.
imdi tek sorun... yem olarak neyi kullanacaFHydH.
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Langdon ile Sophie kuzey koridorunda, onu açHk neften ayHran geniK sütunlarHn
gölgelerinde yavaKça ilerlediler. Nefin yarHsHna kadar yol kat etmiK olmalarHna karKHn hâlâ
Newton'Hn mezarHnH göremiyorlardH. Bir niKe yerleKtirilen lahit, bulunduklarH ters açHdan
görünmüyordu.
Sophie, "En azHndan burada kimse yok," diye fHsHldadH.
RahatlamHK olan Langdon baKHnH salladH. Nefin Newton’Hn mezarHnHn yanHndaki bölümü
tamamen boKtu. "Ben oraya gideyim," diye fHsHldadH. "Sen burada kalHp saklan, bir gören..."
Sophie çoktan saklandHFH yerden çHkmHK, açHk alanda ilerlemeye baKlamHKtH.
"...olursa diyecektim," diyen Langdon koKturarak yanHna gitti.
GeniK nefi çaprazlama geçen Langdon ile Sophie, boK ümitler uyandHran niceliklerle dolu
kabri gördüklerinde hiç konuKmadHlar... siyah, mermer bir lahit... Newton’Hn boylu boyunca
yatan bir heykeli... kanatlH iki erkek çocuk... dev bir piramit... ve... devasa bir küre.
Sesi KaKHrmHK gibi gelen Sophie, "Bunu biliyor muydun?" dedi.
AynH Kekilde KaKHrmHK olan Langdon baKHnH iki yana salladH.
Sophie, "Üzerine takHmyHldHzlar oyulmuK gibi duruyor," dedi.
NiKe yaklaKtHklarHnda, Langdon yavaKça çöktüFünü hissetti. Newton'Hn mezarH kürelerle
doluydu -yHldHzlar, kuyrukluyHldHzlar, gezegenler. Onun lahidinin üstündeki küreyi m
arayacakt ? Bu iK samanlHkta iFne aramaya benzeyecekti.
KaygHlH görünen Sophie, "Astrolojik simgeler," dedi. "Ve sayHlarH çok fazla.”
Langdon kaKlarHnH çattH. Kâse ile gezegenler arasHnda Langdon’Hn aklHna gelen tek baF,
Venüs'ün beK köKeli yHldHzHydH. Ama Mabet Kilisesi'ne giderken zaten "Venüs" Kifresini
denemiKti.
Sophie doFruca lahidin yanHna yaklaKtH ama Langdon birkaç adHm geride durarak,
manastHrH kolaçan etmeyi yeFledi.
BaKHnH eFerek Newton’Hn yaslandHFH kitaplarHn kapaklarHnH okuyan Sophie, "-lahiyat" dedi.
"Kronoloji Optik. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica?" Ona döndü. "ÇaFrHKHm
yapHyor mu?"
Langdon düKünerek yaklaKtH. "HatHrladHFHm kadarHyla Principia Mathematika,
gezegenlerin yerçekimiyle ilgili bir Keydi... bunlar kesinlikle küre ama ilgisiz görünüyor."
Kürenin üstündeki takHmyHldHzlarH gösteren Sophie, "Peki ya burçlar?" diye sordu. "Daha
önce BalHk'tan ve Kova'dan bahsetmiKtiniz, öyle deFil mi?"
Zaman n Sonu, diye düKündü Langdon. "BalHk Burcu'nun sonu ve Kova Burcu'nun
baKlangHcHnHn, tarikatHn Sangrea! Belgeleri'ni dünyaya duyurmayH planladHFH tarih olduFu iddia
ediliyordu." Ama bin y l sessiz sedas z gelip geçti ve tarihçiler gerçe in ne zaman ortaya
ç kaca konusunda muallakta kald .
Sophie, " iirin son dizesi," dedi. 'TarikatHn gerçeFi açHklamayH planlamasHyla ilgili
olabilir."
Güldü teni doluydu göbe i diye. Langdon olasHlHFH düKündüFünde ürperdiFini hissetti.
Dizeyi hiç bu Kekilde düKünmemiKti.
Sophie, "Bana daha önce," dedi. "TarikatHn 'gül'ü ve bereketli rahmini açHklamayH
planladHFH zamanHn, doFrudan gezegenlerin -yani kürelerin pozisyonlarHna baFlH olduFunu
söylemiKtin."
htimalin giderek kuvvetlendiFini hisseden Langdon baKHnH salladH. Buna raFmen,
içgüdüleri ona anahtarHn astronomide saklH olmadHFHnH söylüyordu. Büyük Üstat'Hn önceki
cevaplarH hep kelime oyunlarHna ve sembolik özelliklere sahiptiler -Mona Lisa, Kayal klar
Bakiresi, SOFIA. Bu kelime oyunu kavramH gezegen küreleri ve burçlara kesinlikle
uymuyordu. u ana kadar Jacques Sauniére çok titiz bir Kifre yazarH olduFum ispat etmiKti ve

Langdon son Kifrenin... tarikatHn en büyük sHrrHnH koruya beK harfin sembolik açHdan uyum
saFlamakla kalmayHp, kristal berraklHFHnda olacaFHna inanHyordu. Bu cevap da diFerleri
gibiyse, çözdüklerinde gün gibi ortada olduFunu anlayacaklardH.
Onu kolundan yakalayarak düKüncelerini bölen Sophie, ""Bak!" diye heyecanlandH.
DokunuKundaki korkudan Langdon yanlarHna birisinin geldiFini sandH ama Sophie'ye
döndüFünde siyah mermer lahidin üstüne dehKetle baktHFHnH gördü. Newton’Hn saF ayaFHnHn
yanHndaki bir noktayH iKaret ederken, "Buraya biri gelmiK," diye fHsHldadH.
Langdon, onun neden kaygHlandHFHnH anlayamamHKtH. Dikkatsiz bir turist, mezarlara
sürttüFü füzen kalemini Newton’Hn ayaFHnHn yanHndaki lahit kapaFHna bHrakmHKtH. Hiçbir Key
demek deFildi. Langdon, onu almak için uzandH ama lahide doFru eFildiFi anda cilalH siyah
mermer üzerindeki HKHk deFiKti ve Langdon donakaldH. Sophie'nin neden korktuFunu o an
anlamHKtH.
Newton’Hn ayaFHnHn dibindeki lahidin kapaFHna güçlükle görülen bir füzen kalemiyle
yazHlan mesaj okunabiliyordu:

Teabing elimde,
Papazlar Meclisi BinasH'nda güney çHkHKHna gidin,
Oradan halka açHk bostana çHkHn.
Langdon kalbi hHzla çarparken, yazHlanlarH iki kez okudu.
Sophie baKHnH çevirerek, nefi inceledi.
Kelimeleri gördükten sonra kapHldHFH korkuya raFmen, Langdon kendi kendine bunun iyi
haber olduFunu söylüyordu. Leigh hâlâ yaKHyor. Bunun bir anlamH daha vardH. " ifreyi
bilmiyorlar," diye fHsHldadH.
Sophie baKHnH salladH. Yoksa neden burada olduklarHnH bildirsinler?
" ifreyle Leigh'i deFiK tokuK yapmak isteyebilirler."
"Ya da bir tuzak."
Langdon baKHnH iki yana salladH. "SanmHyorum. Bostan, manastHr duvarlarHnHn d ) nda.
Halka açHk bir yer." Langdon bir kez manastHrHn, keKiKe ferin doFal farmakolojik ilaçlar
yetiKtirdiFi günlerden kalma Fakülte BostanH'nH ziyaret etmiKti -küçük bir meyve ve KifalH ot
bahçesi. Büyük Britanya'daki en eski meyve aFaçlarHnH barHndHran Fakülte BostanH, manastHra
yürümek zorunda kalmadan ziyaret edebildikleri uFrak bir mekândH. "SanHrHm bizi dHKarHda bir
yere göndermek bir çeKit itimat gösterisi. Böylece kendimizi güvende hissedeceFiz."
Sophie Küpheli görünüyordu. "Yani dHKarda, metal detektörlerin olmadHFH bir yerde."
Langdon yüzünü buruKturdu. Söyledikleri mantHklHydH.
Kürelerle dolu mezara bir kez daha bakan Langdon kripteks Kifresi hakkHnda keKke bir
fikrim olsaydH, diye düKündü... pazarlHk yapabilecek bir Keyi olurdu. Bu i)e Leigh'i ben
bula)t rd m ve ona yard m etmek için ne gerekiyorsa yapaca m.
Sophie, "Notta Papazlar Meclisi BinasH'ndan güney çHkHKHna gidin, diye yazHyor," dedi.
"Belki çHkHKtan bostanH görebiliriz. Böylece dHKarH çHkHp, kendimizi tehlikeye atmadan önce
durumu deFerlendirebiliriz."
yi bir fikirdi. Langdon, Papazlar Meclisi BinasH'nHn, modern parlamento binasHndan önce
orijinal ngiliz Parlamentosu'nun toplandHFH sekizgen bir salon olduFunu hatHrlHyordu. Oraya
gideli yHllar olmuKtu ama revaklH avludan çHkHldHFHnH anHmsayabiliyordu. Langdon geri birkaç
adHm atarak lahitten uzaklaKtH ve geldikleri yönün aksi istikametinde nefin karKHsHnda bulunan,
saF taraftaki koro sahnesine baktH.
GeniK bir tabelanHn yanHnda tonozlu bir geçit vardH.

BU YOLDAN:
KEMERALTI
BA?PAPAZIN EV
FAKÜLTE B NASI
MÜZE
HAZ NE ODASI
AZ Z FAITH ?APEL
PAPAZLAR MECL S B NASI
Langdon ile Sophie tabelanHn altHndan koKarak geçerken, tadilat dolayHsHyla bazH
bölümlerin kapalH olduFunu yazan küçük ilanH göremediler.
Sabah yaFmurunun HslattHFH, yüksek duvarlarla çevrili üstü açHk bir avluya çHkmHKlardH.
Tepelerindeki rüzgâr, sanki birisi bir KiKenin aFzHna üflüyormuK gibi vHzHldayarak esiyordu.
Avluyu çevreleyen dar yürüyüK yoluna girdiklerinde Langdon, kapalH alanlarda hissettiFi o
tanHdHk huzursuzluFu yaKamaya baKladH. Bu yürüyüK yollarHna kemeraltH deniyordu, Langdon
bu kemeralt (cloister) kelimesinin, Latincedeki kapal yer fobisi (claustrophobic) kelimesiyle
olan baFHnH iç sHkHntHsHyla fark etti.
Dikkatini tünelin sonuna vererek Papazlar Meclisi BinasH tabelalarHnH takip etti. ArtHk
yaFmur serpiKtiriyordu. YürüyüK yolu soFuk ve kemeraltHnHn tek HKHk kaynaFH olan sütunlu
duvarlarHn arasHndan sHzan yaFmur damlalarH yüzünden nemliydi. KötüleKen havadan kaçarak
diFer yönden gelen baKka bir çift, yanlarHndan koKuKturarak geçti. imdi bomboK görünen
kemeraltHnHn, rüzgârda ve yaFmurda manastHrHn en cazip yer olmadHFHnH itiraf etmek gerekirdi.
DoFu kemeraltHnHn kHrk metre aKaFHsHnda sol tarafta, baKka bir koridora baFlanan bir
kemerli geçit belirmiKti. AradHklarH giriK bu olduFu halde, giriK bir kordonla ve resmi
görünüKlü bir tabelayla kapatHlmHKtH.

TAD LAT DOLAYISIYLA KAPALI
HAZ NE ODASI
AZ Z FAITH ?APEL
PAPAZLAR MECL S B NASI
Kordonun arkasHndaki boK ve uzun koridor, yapH iskeleleri ve örtülerle kaplanmHKtH.
Langdon kordonun hemen arkasHnda saFlH sollu yer alan Hazine OdasH ve Aziz Faith apeli
giriKlerini görebiliyordu. Bununla birlikte Papazlar Meclisi BinasH giriKi koridorun sonunda,
yani çok daha uzaktaydH. Langdon bulunduFu yerden bile, aFHr ahKap kapHnHn ardHna kadar
açHk olduFunu ve Fakülte BostanH'na bakan kocaman pencerelerden giren grimsi doFal HKHkla
aydHnlanan sekizgen iç mekânH görebiliyordu. Papazlar Meclisi Binas 'n n güney kap s na
gidin, oradan halka aç k bostana ç k n.
Langdon, "DoFu kemeraltHndan az önce çHktHk," dedi. "O halde bostana giden güney çHkHKH
orada ve saFda olmalH."
Sophie kordonun üstünden aKarak ileri gitmeye baKlamHKtH bile.
KaranlHk koridorda aceleyle ilerlerken, arkalarHnda kalan rüzgâr ve yaFmur sesleri giderek
zayHflHyordu. Papazlar Meclisi BinasH, bir çeKit uyduya benziyordu... Parlamento
toplantHlarHnHn gizliliFini korumak için uzun koridorun sonunda tek baKHna duran ek bina.
YaklaKHrlarken Sophie, "Kocaman görünüyor," dedi.

Langdon bu odanHn ne kadar büyük olduFunu unutmuKtu. GiriKin dHKHndan bile geniK iç
mekâna baktHFHnda, sekizgenin arka tarafHnda tonozlu tavana kadar beK kat boyunca yükselen
nefes kesici pencereleri görebiliyordu. çeriden baktHklarHnda dHKarHdaki bahçeyi gayet net
görebildikleri ortadaydH.
KapH eKiFinden adHmHnH atan Langdon ve Sophie, gözlerini kHsmak zorunda kaldHlar.
KaranlHk kemeraltHndan sonra Papazlar Meclisi BinasH, onlara solaryum gibi gelmiKti. Güney
duvarHnH ararken, onlara bahsedilen kapHnHn mevcut olmadHFHnH fark ettiklerinde odada üç
metre kadar ilerlemiKlerdi.
Kocaman bir çHkmazdaydHlar.
AFHr kapHnHn arkalarHndan çHkardHFH gHcHrtHlH sesle döndüler. Bu sHrada kapH gümbürtüyle
kapandH ve sürgüsü yerine oturdu. KapHnHn önünde duran adam, küçük silahHnH onlara
doFrulturken oldukça sakin görünüyordu. ri yapHtH ve alüminyum koltuk deFnekleri kullanan
bir adamdH.
Langdon bir an için rüya gördüFünü sandH.
Bu Leigh Teabing idi.
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Medusa marka tabancasHnHn ardHndan Robert Langdon ve Sophie Neveu'ya bakan Sir
Leigh Teabing hüzünlü görünüyordu. "DostlarHm," dedi. "Dün gece evimden içeri girdiFiniz
andan itibaren, size zarar gelmesini önlemek için elimden geleni yaptHm. Ama HsrarcHlHFHnHz
artHk beni zor duruma düKürüyor."
Langdon ile Sophie'nin yüzlerindeki Kok ve ihanete uFramHKlHk ifadesini görebiliyordu,
ama yakHnda her ikisinin de, yollarHn kesiKtiFi bu noktada onlarH buluKturan olaylar zincirini
anlayacaklarHndan emindi.
Her ikinize de anlatmam gereken o kadar çok )ey var ki... hâlâ anlayamad n z o kadar
çok )ey var ki.
Teabing, "Bu iKe karHKmaya," dedi. "AslHnda hiç niyetim olmadHFHna lütfen inanHn. Evime
siz geldiniz. Beni arayan siz oldunuz."
Langdon sonunda, "Leigh?" diyebildi. "Sen ne yapHyorsun TanrH aKkHna? BaKHnHn dertte
olduFunu sanHyorduk. Buraya sana yardHm etmeye geldik!'
"Ben de böyle yapacaFHnHzdan emindim," dedi. "KonuKmamHz gereken çok Key var."
Langdon ile Sophie, kendilerine yöneltilmiK tabancadan gözlerini alamHyorlardH.
Teabing, "Sadece dikkatinizi çekmek için," dedi. "EFer size zarar vermek isteseydim,
Kimdiye kadar ölmüK olurdunuz. Dün akKam evime geldiFinizde, hayatlarHnHzH kurtarmak için
her Keyi tehlikeye attHm. Ben onurlu bir adamHm ve sadece Sangreal'e ihanet edenleri kurban
edeceFime kalbimle ant içtim."
Langdon, "Sen neden bahsediyorsun?" dedi. "Sangreal'e ihanet etmek mi?"
Teabing içini çekerek, "Korkunç gerçeFin farkHna vardHm," dedi "Sangreal Belgeleri'nin
neden dünyaya açHklanmadHFHnH öFrendim. TarikatHn gerçeFi hiçbir Kekilde açHklamamaya
karar verdiFini öFrendim. Bin yHlHn aydHnlanmadan geçip gitmesinin sebebi bu, ZamanHn
Sonu'na geldiFimizde hiçbir Key olmamasHnHn sebebi bu."
Langdon itiraz edecekmiK gibi derin bir nefes aldH.
Teabing, "Tarikat," diyerek devam etti. "GerçeFi paylaKmak gibi kutsal bir görevi
üstlenmiKti. ZamanHn Sonu geldiFinde Sangreal Belgeleri'ni açHklayacaklardH. Da Vinci,
Botticelli ve Newton gibi adamlar yüzyHllar boyunca bu belgeleri korumak ve görevi devam
ettirmek için her Keylerini tehlikeye attHlar. Ve sonra, gerçeFin ortaya çHkacaFH zaman, Jacques
Sauniére fikrini deFiKtirdi. HHristiyanlHk tarihindeki en büyük sorumlulukla onurlandHrHlan
adam görevini yapmaktan kaçHndH. ZamanHn doFru olmadHFHna karar verdi." Teabing,
Sophie'ye döndü. "Kâse'ye ihanet etti. Tarikata ihanet etti. Ve bu anH mümkün kHlmak için
uFraKan tüm nesillerin hatHralarHna ihanet etti."
Sophie, "Sen?" diye sorarken farkHna varmHKtH. BaKHnH kaldHrHp hHrs dolu yeKil gözleriyle
ona baktH. "BüyükbabamHn cinayetinden sen mi sorumlusun?"
Teabing alaycH bir tavHrla konuKuyordu. "Büyükbaban ve onun sénéchaux'larH Kâse'ye
ihanet eden kiKilerdi."
Sophie içinde büyük bir öfkenin büyüdüFünü hissediyordu. Yalan söylüyor!
Teabing'in sesi acHmasHzdH. "Büyükbaban kendini kiliseye sattH. GerçeFi saklH tutmasH için
ona baskH yaptHklarH çok açHk."
Sophie baKHnH iki yana salladH. "Kilisenin büyükbabam üstünde hiçbir etkisi yoktu."
Teabing tuhaf Kekilde güldü. "TatlHm, kilisenin yalanlarHnH açHklayacak olanlara baskH
yapmakta iki bin yHllHk tecrübesi var. Constantine zamanHndan beri kilise, MagdalalH Meryem
ve sa hakkHndaki gerçeFi baKarHyla gizli tuttu. imdi, dünyayH karanlHkta tutmak için bir yol
daha bulduklarHna KaKHrmamak gerekir, ArtHk kilise inanmayanlarH kHyHmdan geçirecek
HaçlHlar bulamayabilir ama nüfuzu en az o zamanlardaki kadar ikna edici. Bir o kadar da

fHrsatçH." Bir sonraki fikrini iyice vurgulamak istiyormuK gibi duraksadH. "Bayan Neveu,
büyükbabanHz bir süredir size aileniz hakkHndaki gerçeFi anlatmak istiyordu."
Sophie hayrete düKmüKtü. "Bunu nasHl bilebilirsin?"
"Benim hangi yöntemleri kullandHFHmHn önemi yok. u anda anlamanHz gereken önemli
Key ise Ku." Derin bir nefes aldH. "Annenizin, babanHzHn, büyükannenizin ve erkek kardeKinizin
ölümü kaza deFildi."
Kelimeler Sophie'nin duygularHnH altüst etmiKti. KonuKmak için aFzHnH açtH ama yapamadH.
Langdon baKHnH iki yana salladH. "Sen ne diyorsun?"
"Robert, bu her Keyi açHklHyor. Tüm parçalar yerine oturuyor. Tarih kendini tekrarlar.
Sangreal Belgeleri'ni gizli tutmak meselesine gelindiFinde, cinayet iKlemekte kilisenin üstüne
yoktur. ZamanHn Sonu yaklaKtHFHnda, Büyük Üstat için deFerli olan kiKileri öldürmekle ona
açHk bir mesaj göndermiK oldular. Sesini çHkarma, yoksa sHradaki Sophie ve sen olursunuz."
Çocukluk acHlarHnHn depreKtiFini hisseden Sophie, "O bir trafik kazasHydH," diye kekeledi.
"Bir kazayd !"
Teabing, "Masumiyetini korumak için uykudan önce anlatHlan masallar," dedi. "Aileden
sadece iki kiKiye -tarikatHn Büyük Üstat'H ve tek torunu- dokunulmadHFHnH düKünsenize.
Kilisenin kardeKlik üzerinde hâkimiyet sahibi olabilmesi için mükemmel bir çift. Kilisenin
geçen yHllar boyunca büyükbabanH, Sangreal sHrrHnH açHklamaya kalkarsa seni öldürmekle ve
Sauniére tarikatH eski yeminlerini tekrar gözden geçirmeye ikna etmezse, baKladHklarH iKi
bitirmekle tehdit ettiklerini hayal edebiliyorum."
Öfkesi tepesine sHçrayan Langdon, "Leigh," diye karKH çHktH. "Elinde, kilisenin bu
ölümlerle ilgisi olduFunu ya da tarikatHn kararHnH sessiz kalmak yönünde etkilediFini
kanHtlayacak deliller olmadHFH belli."
Teabing, "Delil mi?" diye püskürdü. "TarikatHn etkilendiFine dair kanHt mH istiyorsun?
Yeni bin yHl geldi ama dünya hâlâ bilgisiz! Bu yeterli bir kanHt deFil mi?"
Teabing'in kelimeleri kulaklarHnda yankHlanHrken, Sophie baKka bir konuKtuFunu duydu.
Sophie, sana ailen hakk ndaki gerçe i anlatmal y m. TitrediFini hissetti. Bu, büyükbabasHnHn
ona anlatmak istediFi gerçek olabilir miydi? Ailesinin öldürüldü ü gerçeFi? Ailesinin öldüFü
trafik kazasH hakkHnda tam olarak ne biliyordu? Sadece, yarHm yamalak ayrHntHlar.
Gazetelerdeki hikâyeler bile belirsizdi. Kaza mH? Uykudan önceki masallarH mH? Sophie
aniden büyükbabasHnHn gereFinden fazla korumacH olduFunu ve küçükken onu yalnHz
bHrakmaktan hiç hoKlanmadHFHnH hatHrladH. Sophie büyüyüp, üniversiteye gittiFinde bile
büyükbabasHnHn onu izlediFi hissine kapHlHrdH. Bütün hayatH boyunca, onu gölge gibi izleyen
tarikat üyeleri olup olmadHFHnH merak etti.
Langdon inanmaz gözlerle Teabing'e ters bir bakHK fHrlatarak, "Onun kullanHldHFHndan mH
Küphelendin," dedi. "Bu yüzden mi onu öldürdün?"
Teabing, 'TetiFi ben çekmedim," dedi. "Sauniére, kilise ailesini ondan çaldHFHnda zaten
yHllar önce ölmüKtü. erefi tehlikeye atHlmHKtH. imdi bu acHdan ve kutsal görevini yerine
getirmekteki yetersizliFinden kaynaklanan utancHndan kurtuldu. DiFer seçeneFi düKün. Bir Key
yapHlmasH gerekiyordu. Dünya sonsuza kadar bilgisiz mi kalacaktH? Kilisenin sonsuza kadar
tarih kitaplarHmHza kendi yalanlarHm sokmasHna izin mi verilecekti? Kilisenin sonsuza kadar
cinayet ve haraçla sözünü geçirmesine müsaade mi edilecekti? HayHr, bir Key yapHlmasH
gerekiyordu! Ve Kimdi biz Sauniére'nin mirasHnH yerine getirmeye hazHrHz ve son derece büyük
bir yanlHKH düzeltmeye." DuraksadH. "Üçümüz. Birlikte."
Sophie sadece kuKku duydu. "Bizim sana yardHm edeceFimizi nasHl düKünebilirsin?"
"Çünkü, hayatHm, tarikatHn belgeleri ortaya çHkaramamasHnHn sebebi sensin. BüyükbabanHn
sana olan sevgisi, kiliseye meydan okumasHna engel oldu. Ailesinin geri kalan tek ferdine
misilleme yapHlmasH korkusu onu köstekledi. GerçeFi açHklama KansHna hiç sahip olmadH
çünkü sen onun ellerini baFlayarak ve onu bekleterek reddettin. Bunu, büyükbabanHn
hatHrasHna borçlusun."

Robert Langdon olaylarH anlamaya çalHKmaktan vazgeçmiKti. AklHndan geçen soru seline
raFmen, Kimdi sadece tek bir Keyin önemli olduFunu biliyordu... Sophie'yi buradan canlH
çHkarmak. Langdon’Hn daha önce yanlHKlHkla Teabing'i bu iKe bulaKtHrmasHndan duyduFu
suçluluk duygusu, Kimdi Sophie'ye kaymHKtH.
Onu Chateau Villette'ye ben götürdüm. Ben sorumluyum.
Langdon, Leigh Teabing'in onlarH burada, Papazlar Meclisi BinasH'nda soFukkanlHlHkla
öldürebileceFine ve bu yolunu KaKHrmHK arayHKHnda baKkalarHnHn öldürülmesi iKine bulaKtHFHna
bir türlü înanamHyordu. KalHn duvarlH ve kuytu köKedeki bu odada, özellikle de yaFmurda,
silah seslerinin duyulmayacaFH düKüncesi onu huzursuz etti. Ve Leigh az önce suçunu bize
itiraf etti.
Langdon sarsHlmHK gibi görünen Sophie'ye baktH. Kilise, Sophie'nin ailesini tarikat
susturmak için mi öldürttü? Langdon modern kilisenin insanlarH öldürmediFine emindi.
Bunun baKka bir açHklamasH olmalHydH.
Langdon, Leigh'e bakarak, "Sophie'yi bHrak," dedi. "Bunu sen ve ben tartHKmalHyHz."
Teabing garip bir Kekilde güldü. "KorkarHm bu, benim gücümün yetmeyeceFi bir güven
gösterisi. Yine de, sana Kunu önerebilirim." SilahHnH Sophie'ye çevrili tutarak, koltuk
deFneklerine dayandH ve cebinden kilit taKHnH çHkardH. Langdon'a uzatHrken, biraz yana kaydH.
"Bir güven sembolü Robert."
Robert tedbirli davrandH ve kHpHrdamadH. Leigh kilit taKHnH bize geri mi veriyor?
Teabing, onu beceriksizce Langdon'a doFru uzatHrken, "Al," dedi. Langdon, Teabing'in
onu geri vermesi için tek bir neden düKünebiliyordu. "Zaten açtHn. HaritayH içinden aldHn."
Teabing baKHnH iki yana sallHyordu. "Robert, kilit taKHnH çözseydim, Kâse'yi tek baKHma
bulmak üzere çoktan ortadan kaybolmuK olurdum ve sizi de bu iKe bulaKtHrmazdHm. HayHr,
cevabH bitmiyorum. Ve bunu rahatsHzlHk duymadan itiraf edebilirim. Gerçek bir Kövalye, Kâse
uFruna tevazu göstermeyi öFrenir. Kendisinden önce koyulan iKaretlere uymayH öFrenir.
Bunu, manastHra girdiFinizi gördüFümde anladHm. Buraya gelmenizin bir nedeni vardH.
YardHm etmek. Ben tek baKHma zafer peKinde deFilim. Kendi gururumdan çok daha büyük bir
efendiye hizmet ediyorum. GerçeFe. GerçeFi bilmek insanlHFHn hakkH. Kâse hepimizi buldu ve
Kimdi ortaya çHkarHlmak için yalvarHyor. Birlikte çalHKmalHyHz."
KbirliFi ve güven ricalarHna raFmen, Langdon ileri adHm atHp, soFuk mermer silindiri
kabul ederken, Teabing silahHnHn namlusunu hâlâ Sophie'ye doFru tutuyordu. Langdon
silindiri eline alHp, geri adHm atarken içindeki sirke KiKesi lHkHrdadH. Üzerindeki harfler hâlâ
karHKHk ve kripteks kilitliydi.
Langdon, Teabing'e göz attH. "Onu Ku anda kHrmayacaFHmdan nasHl emin olabiliyorsun?"
Teabing'in kahkahasH ürkütücüydü. "Mabet Kilisesi'ndeki kHrma tehdidin boK bir tehdit
olduFunu fark etmiK olmalHyHm. Robert Langdon kilit taKHnH asla kHrmaz. Sen bir tarihçisin
Robert. ki bin yHllHk tarihin anahtarHm elinde tutuyorsun... Sangreal'in kayHp anahtarHnH. Onun
sHrrHnH korumak için yakHlan Kövalyelerin ruhlarHnH hissediyor olmalHsHn. OnlarHn boK yere
ölmelerine izin mi vereceksin? HayHr, sen onlarH temize çHkaracaksHn. HayranH olduFun diFer
büyük adamlarHn saflarHna katHlacaksHn Da Vinci, Botticelli, Newton. OnlarHn her biri Ku an
senin yerinde olmayH Keref sayarlardH. Kilit taKHnHn içindekiler Ku an bize yalvarHyor. Özgür
bHrakHlmayH bekliyorlar. Vakit geldi. Kader bizi bu ana getirdi."
"Sana yardHm edemem Leigh. Bunu nasHl açacaFHma dair en ufak fikrim yok. Newton’Hn
mezarHnH kHsa bir süre için gördüm. ifreyi bilsem bile..." GereFinden fazla konuKtuFunu fark
eden Langdon sustu.
"Bana söylemez miydin?" Teabing içini çekti. "Bana borçlu olduFunu takdir etmemen
karKHsHnda hayal kHrHklHFHna uFradHm ve KaKHrdHm Robert. Chateau Villette'ye geldiFiniz anda,
Rémy ile birlikte iKinizi bitirmek benim için çok daha kolay olurdu. Ama ben daha saygHn
olanH yapmak için her Keyi tehlikeye attHm."
Silaha bakan Langdon, "Bu asilce bir davranHK mH?" diye sordu.

Teabing, "Sauniére'in hatasH," dedi. "O ve sénéchaux’larH Silas'a yalan söyledi. Öyle
yapmasalardH kilit taKHnH güçlük çHkarmadan ele geçirmiK olacaktHm. Büyük Üstat'Hn beni
aldatabileceFim ve kilit taKHnH arasHnHn açHk olduFu torununa bHrakabileceFini nasHl tahmin
edebilirdim?" Teabing aKaFHlayHcH gözlerle Sophie'ye baktH. "Bu bilgiye sahip olmaktan o k
dar acizdi ki, simgebilimci bir bebek bakHcHsHna ihtiyacH vardH." Teabing yeniden Langdon'a
baktH. "Neyse ki Robert, iKin içine senin girmen benim önümü açtH. Kilit taKH emanet
bankasHnda sonsuza dek kilitli kalacaFH yerde, onu sen çHkartHp benim evime getirdin."
Ba)ka nereye kaçabilirdim, diye düKündü Langdon. Kâse tarihçileri toplulu u küçüktür.
Ayr ca Teabing'le benim ortak bir geçmi)imiz var.
Teabing Kimdi halinden memnun görünüyordu. "Sauniére'in ölmeden önce size bir mesaj
bHraktHFHnH öFrendiFimde, deFerli tarikat bilgisinin sizde olduFunu anladHm. Bu kilit taKHnHn
kendisi de olabilirdi, onu nerede bulacaFHnHza dair bir ipucu da, bundan emin deFildim. Ama
peKinizde polis varken, kapHma kadar ulaKacaFHnHzdan Küpheleniyordum."
Langdon sinirle parladH. "Peki ya baKaramasaydHk?"
"Size yardHm eli uzatmak için plan yapHyordum. Hangi yoldan olursa olsun kilit taKH
Chateau Villette'ye gelecekti. Sizin onu kendi ellerinizle getirmeniz, benim davamHn haklH
olduFunun ispatHdHr."
"Ne!" Langdon dehKete düKmüKtü.
"Silas, Chateau Villette'ye girip kilit taKHnH sizden çalacaktH, böylece size zarar vermeden
aradan çHkaracak, benim de ismimi Küpheliler arasHna bulaKtHrmayacaktH. Ama Sauniére'in
notlarHnHn karmaKHklHFHnH gördüFümde her ikinizi de arayHKHma bir süre daha dahil etmem
gerektiFine karar verdim. Tek baKHma devam edebileceFime kanaat getirdikten sonra Silas onu
tekrar çalabilirdi."
Sophie ihanete uFradHFHnH yansHtan bir sesle, "Mabet Kilisesi," dedi.
Anlamaya ba)lad lar, diye düKündü Teabing. Mabet Kilisesi, kilit taKHnH Robert ile
Sophie'den çalmak için mükemmel bir yerdi, ayrHca Kiirde geçen tarife uygun görüntüsü onu
makul bir yem haline getiriyordu. Rémy'nin aldHFH emirler açHktH... Silas kilit taKHnH alHrken
ortalarda görünme. Ne yazHk ki Langdon’Hn kilit taKHnH kHrma tehdidi, Rémy'nin paniFe
kapHlmasHna neden olmuKtu. Kendi sahte kaçHrHlma sahnesi aklHna gelen Teabing hüzünle,
ke)ke Rémy ortaya at lmasayd , diye düKündü. Rémy benimle ba lant s olan tek ki)iydi ve
yüzünü gösterdi!
Neyse ki Silas, Teabing'in gerçek kimliFinden habersizdi ve onu kilimden kaçHrHp,
Rémy'nin baFlayarak limuzinin arkasHna atmasHna kolayca inmiKti. Ses geçirmeyen ara bölme
yukarH kalktHFHnda Teabing, sahte FransHz aksanHnH kullanarak ön koltukta oturan Silas'a
telefon etmiK ve ona doFruca Opus Dei'ye gitmesini söylemiKti. Polise verilen isimsiz bir
ihbar, Silas'H sahneden kaldHrmaya yetmiKti.
Sorunlardan biri halledildi.
DiFer sorun daha büyüktü. Rémy.
Teabing kararH vermekte zorlanmHKtH ama sonunda Rémy büyük bir yük olduFunu ortaya
koymuKtu. Kâse'nin her aranHKHnda bir kurban verilmesi gerekir. En açHk çözüm, limuzinin içki
barHndan Teabing'in yüzüne bakHyordu, bir matara, biraz konyak ve bir kutu fHstHk. Kutunun
dibindeki tozlar Rémy'nin alerjisini tetiklemek için yeterli olacaktH. Rémy limuzini Horse
Guards Parade'e park ettiFinde, Teabing arka taraftan çHkmHK, ön koltuFun kapHsHna doFru
yürümüK ve Rémy'nin yanHna oturmuKtu. Teabing, dakikalar sonra arabadan inmiK, delilleri
yok etmiK ve görevinin son evresini tamamlamak üzere yola çHkmHKtH.
Westminster ManastHn kHsa bir yürüyüK mesafesindeydi. Teabing'in bacak destekleri,
koltuk deFnekleri ve silahH metal detektörünü çalHKtHrmHK olsa da, güvenlik görevlileri ne
yapacaklarHnH KaKHrmHKlardH. Bacak desteklerini ç kart p, alt ndan sürünerek geçmesini mi
istesek? Engelli bedenini mi arasak? Teabing heyecandan KaKHran görevlilere daha kolay bir

çözüm sunmuKtu Kraliyet övalyesi olduFunu ispat eden kabartmalH kimliFini göstermiKti.
ZavallH adamlar onu içeri buyur etmek için neredeyse birbirlerini eziyorlardH.
imdi hayretler içindeki Langdon ile Neveu'ya bakan Teabing, yakHnda kilisenin çöküKüne
neden olacak plana Opus Dei'yi ne kadar zekice alet ettiFini açHklama hevesine karKH
koyuyordu. Bu konunun beklemesi gerekiyordu. u anda yapHlmasH gereken iKler vardH.
Teabing akHcH FransHzcayla, "Mes amis," dedi. "Vous ne trouvez pas le Saint-Graal, c'est le
Saint-Graal qui vous trouve." Gülümsedi. "BirleKen yollarHmHz daha bariz olamazdH. Kâse bizi
buldu."
Sessizlik.
imdi onlarla fHsHltHyla konuKuyordu. "Dinleyin. Duyabiliyor musunuz? Kâse bize
yüzyHllar öncesinden sesleniyor. TarikatHn budalalHFHndan kurtulmak için yalvarHyor. Her
ikinizin de bu fHrsatH anlamanHzH rica ediyorum. u anda son Kifreyi çözmek ve kripteksi
açmak için bir araya gelmiK daha ehil üç kiKi olamazdH." Teabing susarken, gözleri HKHl HKHl
parlHyordu. "Hep birlikte yemin etmemiz gerekiyor. Birbirimize güveneceFimize ant içelim.
GerçeFi ortaya çHkaracaFHna ve açHklayacaFHna dair bir Kövalye yemini."
Teabing'in gözlerinin derinliklerine bakan Sophie, sert bir sesle konuKtu. "BüyükbabamHn
katiliyle asla yemin etmem. Ancak seni hapse göndermek için yemin edebilirim."
Teabing önce bozuldu sonra yeniden kararlHlHkla konuKtu. "Böyle düKündüFünüz için
üzgünüm mademoiselle." Dönüp silahHnH Langdon'a çevirdi. "Peki ya sen Robert? Benimle
misin, bana karKH mHsHn?"
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Piskopos Aringarosa'nHn bedeni pek çok acH çekmiKti ama göFüs kafesindeki merminin
yakHcH sHcaklHFH ona tamamen yabancHydH. Derin ve aFHr. Bu, bedenine deFil... ruhuna aldHFH bir
yaraydH.
Görmeye çalHKarak gözlerini açtH ama yüzündeki yaFmur, görüKünü bulanHklaKtHrHyordu.
Neredeyim? Siyah cüppesi dalgalanHrken onun hantal vücudunu bir oyuncak gibi taKHyan
güçlü kollan hissedebiliyordu.
Bitkin kolunu kaldHrarak gözlerini sildi ve onu taKHyan adamHn Silas olduFunu gördü. Sisli
bir kaldHrHmda ilerlemeye çabalayan dev Albino; yürek parçalayHcH bir Kekilde feryat ederek,
hastane diye baFHrHyordu. KHrmHzH gözlerini önündeki yola dikmiKti ve kana bulanmHK solgun
yüzünden aKaFH gözyaKlarH akHyordu.
Aringarosa, "OFlum," dedi. "YaralanmHKsHn."
Silas HstHrapla buruKturduFu yüzünü eFip ona baktH. "Çok üzgünüm peder."
KonuKamayacak kadar acHlH görünüyordu.
Aringarosa, "HayHr Silas," diye yanHt verdi. "Üzgün olan benim. Bu benim hatam."
Ö retmen bana cinayet i)lenmeyece ini söylemi)ti ve ben de sana, ona itaat etmeni söyledim.
"Çok h rsl yd m. Çok korkmu)tum. Sen ve ben kand r ld k." Ö retmen Kutsal Kâse'yi asla bize
vermeyecekti.
YHllar önce himaye ettiFi adamHn kollarHndaki Piskopos Aringarosa, zamanda geriye
yolculuk yaptHFHnH hissetti. spanya'ya. MütevazH baKlangHcH, Oviedo'da Silas ile birlikte küçük
bir Katolik Kilisesi inKa etmiKti Daha sonra, New York'a gelmiK ve Lexington Caddesi'ndeki
Opus Dei Merkezi'nde TanrH’nHn zaferini ilan etmiKti.
Aringarosa beK ay önce yHkHcH bir haber almHKtH. HayatH boyunca verdiFi emek
tehlikedeydi. Castel Gandolfo'da hayatHnH deFiKtiren toplantHyH tüm ayrHntHlarHyla hatHrladH...
tüm bu felaketleri harekete geçiren haberi.
Aringarosa, Gandolfo'nun Astronomi Kütüphanesi'nden içeri baKH dik girmiKti. Amerika'da
KatolikliFi temsil ederken çHkardHFH üstün iKten ötürü sHrtHnH sHvazlamak için sabHrsHzlanan bir
kalabalHk tarafHndan karKHlanacaFHnH ve övüleceFini düKünüyordu.
Ama orada yalnHzca üç kiKi vardH.
Vatikan sekreteri. Obez. Aksi.
ki yüksek rütbeli talyan kardinali. Sahte sofu. Ukala.
Aringarosa KaKkHnlHkla, "Sekreter?" demiKti.
Resmi iKlerden sorumlu KiKko denetçi Aringarosa’nHn elini sHkmHK ve karKHsHndaki
sandalyeyi göstermiKti. "Buyurun oturun lütfen."
Bir Keylerin ters gittiFini sezinleyen Aringarosa oturmuKtu.
Sekreter, "Sohbet etmeyi pek iyi beceremem piskopos," demiKti. "Bu yüzden ziyaretinizin
asHl sebebine geleceFim."
"Lütfen. AçHk konuKun." Aringarosa, kendilerini üstün görerek onu süzen iki kardinale
bakmHKtH.
Sekreter, "Sizin de farkHnda olduFunuz gibi," demiKti. "Papa Hazretleri ve Roma'daki
diFerleri son zamanlarda Opus Dei'nin tartHKmalH uygulamalarHnHn getirdiFi siyasi sonuçlardan
kaygHlanHyor."
Aringarosa o anda tüylerinin ürperdiFini hissetmiKti. Kilisede açHk fikirli bir deFiKikliFe
gidilmesini hararetle isteyen yeni Papa'yla bunu daha önce defalarca görüKmüKtü.
Sekreter hemen ardHndan, "Papa Hazretleri'nin," diye ekledi. "PapazlHFHnHzH yönetim
Keklinizde herhangi bir deFiKikliFe gitmenizi hoK görmediFine sizi temin etmek isterim."
Umar m öyledir! "O halde neden buradayHm?"

ri cüsseli adam içini çekmiKti. "Piskopos, bunu daha ince bir Kekilde nasHl anlatHrHm
bilemiyorum o yüzden doFrudan söyleyeceFim. Sekreterlik Konseyi iki gün önce Vatikan'Hn
Opus Dei'ye verdiFi onayH geri almayH oy birliFiyle kabul etti."
Aringarosa yanlHK anladHFHna emindi, "Affedersiniz anlayamadHm?"
"Çok açHk bir Kekilde ifade edildi, bugünden itibaren altH ay sonra, Opus Dei, Vatikan'Hn
piskoposluFu olarak kabul görmeyecek. Özerk ayrH bir kilise olacaksHnHz. PapalHk kendini
sizden ayrH tutacak. Papa Hazretleri onayladH, biz de yasal evraklarH hazHrlamaya baKladHk."
"Ama... bu imkânsHz."
'Tam tersine, gayet mümkün. Ve gerekli. Papa Hazretleri yeni üye alma politikalarHnHzdan
ve bedensel çile ibadetlerinizden rahatsHzlHk duymaya baKladH." Durdu. "AyrHca kadHnlara
yönelik uygulamalarHnHzdan. Samimi olmak gerekirse, Opus Dei yük ve utanç kaynaFH oldu."
Piskopos Aringarosa serseme dönmüKtü. "Utanç kaynaFH mH?"
"Bu noktaya gelmesine KaKHrmamanHz gerekir."
"SayHsH giderek artan tek Katolik örgütü Opus Dei. Rahiplerimizin sayHsH Ku anda bin
yüzün üzerinde!"
"Bu doFru. Hepimiz için can sHkHcH bir durum."
Aringarosa ayaFHnH yere vurmuKtu. "Papa Hazretleri'ne 1982'de Vatikan BankasH'na
yardHm ettiFimiz zaman da Opus Dei bir utanç kaynaFH mHymHK sorun bakalHm."
Sekreter sakinleKtirici bir ses tonuyla, "Vatikan bunun için daima müteKekkir kalacaktHr,"
dedi. "Ama 1982'deki mali cömertliFinizin tek sebebinin ilk baKta size piskoposluk mertebesi
tanHnmasH olduFunu düKünenler de var."
"Bu doFru deFil!" Bu olumsuz ima Aringarosa'yH derinden yaralamHKtH.
"Neden her ne olursa olsun, size iyi niyetli davranmayH düKünüyoruz. YaptHFHnHz baFHKH da
dahil ederek, size tazminat ödeyeceFiz. BeK taksitte ödenecek."
Aringarosa, "Beni satHn mH alacaksHnHz?" diye sormuKtu. "Sessiz sedasHz gitmem için para
mH ödeyeceksiniz? Opus Dei mantHFHn tek sesiyken öyle mi?"
Kardinallerden biri baKHnH kaldHrmHKtH. "Affedersiniz, mantHk mH dediniz?"
Aringarosa masaya doFru eFilerek, sesini yükseltmiKti. "Katoliklerin kiliseyi neden terk
ettiklerini gerçekten merak ediyor musunuz? EtrafHnHza bakHn kardinal. nsanlar saygHsHnH
kaybetti. manHn getirdiFi zorlukla yok oldu. ÖFreti açHk büfeye dönüKtü. Mahrum kalma,
itiraf, komünyon vaftiz, ayin istediFinizi seçin hangi bileKimi isterseniz onu alHn ve gerisin boK
verin. Kilise ne çeKit bir kHlavuzluk sunuyor?"
kinci kardinal, "Üçüncü yüzyHl kurallarH," demiKti. " sa'nHn çaFdaK müritlerine
uygulanamaz. Bu kurallar, bugünün toplumuyla uyuKmaz."
" yi ama, Opus Dei'dekilere uyuyor!"
Sekreter kararlH sesiyle, "Piskopos Aringarosa," demiKti. "Örgütünüzün önceki Papa'yla
olan iliKkisine hürmeten Papa Hazretleri Opus Dei'ye kendi r zas yla Vatikan'dan ayrHlmak
için altH ay süre tanHdH. Size Papa Hazretleri ile olan görüK ayrHlHFHnHzH bir kenara bHrakmanHzH
ve kendi HHristiyan örgütünüzü kurmanHzH tavsiye ederim."
Aringarosa, " tiraz ediyorum!" diye karKH çHkmHKtH. "Ve bunu kendim söyleyeceFim!"
"KorkarHm Papa Hazretleri artHk sizinle görüKmek istemiyor."
Aringarosa ayaFa kalkmHKtH. "Eski Papa tarafHndan kurulan özel piskoposluFu feshetmeye
cüret edemez!"
"Üzgünüm." Sekreter gözünü bile kHrpmamHKtH. "TanrH verir ve yine TanrH alHr."
Aringarosa bu toplantHdan KaKkHnlHk ve panik içinde ayrHlmHKtH! New York'a döndüFünde
Kehir manzarasHnH günlerce hayal kHrHklHFHyla seyretmiK, HHristiyanlHFHn geleceFi için
kederlenmiKti.
Her Keyi deFiKtiren o telefonu haftalar sonra almHKtH. Arayan kiKi FransHz aksanHyla
konuKuyordu ve kendisini Ö retmen diye tanHtmHKtH, bu piskoposlukta kullanHlan bir lakaptH.
Vatikan'Hn Opus Dei'den desteFini çekmeyi planladHFHnH bildiFini söylüyordu.

Bunu nas l bilebilir, diye düKünmüKtü Aringarosa. Opus Dei'nin yakHn gelecekteki fesih
kararHndan sadece Vatikan'Hn birkaç kodamanHnHn haberdar olduFunu sanHyordu. Haberlerin
yayHldHFH ortadaydH. Konu dedikodularH engellemeye gelince, dünyadaki hiçbir duvar
Vatikan'Hn etrafHndakiler kadar gözenekli olamazdH.
ÖFretmen, "Benim her yerde kulaFHm var," diye fHsHldamHKtH. "Ve bu kulaklar sayesinde
önemli bilgiler edindim. Senin de yardHmHnla sana muhteKem bir güç kazandHracak olan kutsal
bir mirasHn saklandHFH yeri bulabilirim... bu güç Vatikan'Hn önünde eFilmesine yetecektir.
manH kurtarmaya yetecektir." DurmuKtu. "Sadece Opus Dei için deFil. Hepimiz için."
Tanr geri ald ... ve Tanr yine verdi. Aringarosa bir umut HKHFH görmüKtü. Bana planHndan
bahset."
St. Mary's Hastanesi'nin kapHlarH tHslayarak açHldHFHnda Aringarosa’nHn bilinci yerinde
deFildi. Silas giriKte, yorgunluktan bitap düKmüK bir halde sendeledi. Dizlerinin üstüne
düKerek yardHm için feryat etti. Resepsiyondaki herkes, kanlar içindeki bir din adamH için
yardHm isteyen yarH çHplak Albino'ya hayretle bakHyordu.
Silas'Hn bitkin vaziyetteki piskoposu sedyeye kaldHrmasHna yardHm eden doktor,
Aringarosa'nHn nabzHnH dinlerken hüzünlü görünüyordu. "Çok kan kaybetmiK. Ümitli deFilim."
Aringarosa'nHn gözleri kHrpHKtH ve bir an için bilinci geri geldi. BakHKlarHnH Silas'a
çevirmiKti. "EvladHm..."
Silas'Hn ruhunda piKmanlHk ve intikam fHrtHnalarH esiyordu. "Peder, tüm hayatHmH
harcayacak olsam da, bizi kimin aldattHFHnH bulup onu öldüreceFim."
Aringarosa baKHnH iki yana salladH. Onu götürmeye hazHrlandHklarH sHrada oldukça üzgün
görünüyordu. "Silas... benden hiçbir Key öFrenmediysen, lütfen... en azHndan Kunu öFren."
Silas'Hn elini tutarak sHktH. "BaFHKlamak TanrH’nHn en büyük hediyesidir."
"Ama peder..."
Aringarosa gözlerini kapadH. "Silas, dua etmelisin."
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IssHz Papazlar Meclisi BinasH’ndaki ufak kubbenin altHnda duran Langdon, Leigh
Teabing'in silahHna bakHyordu.
Robert, benimle misin, bana kar) m s n? Kraliyet tarihçisinin sözleri Langdon'Hn zihninde
yankHlanHyordu.
Langdon pratik bir cevap olmadHFHm biliyordu. Evet cevabHyla Sophie 'yi satmHK olacaktH.
Hay r cevabHnH verirse, Teabing'in her ikisini de öldürmekten baKka çaresi kalmayacaktH.
Langdon'Hn sHnHflarda geçirdiFi yHllar, ona silah namlusunun karKHsHnda ne yapmasH
gerektiFiyle ilgili bir yetenek kazandHrmamHKtH ama sHnHflarda öFrendiFi bir Key varsa, o da
çeliKkili sorulara cevap vermekti. Bir sorunun do r cevab yoksa, tek bir dürüst yan t vard r.
Evet ile hayHr arasHndaki gri bölge.
Sessizlik.
Langdon gözlerini elindeki kriptekse dikerek yürümeyi seçti.
Gözlerini kaldHrmadan, geniK odada geriye doFru adHm attH. TarafsHz bölge. Kriptekse
odakladHFH bakHKlarHnHn Teabing'e iKbirliFinin bir ihtimal olduFu izlenimini vermesini,
sessizliFinin ise Sophie'ye onu yüzüstü bHrakmadHFHnH anlatmasHnH umuyordu.
Bu s rada dü)ünmek için zaman kazan r m.
Langdon, Teabing'in de ondan tam olarak düKünmesini istediFini sanHyordu. Kripteksi bu
yüzden bana verdi. Bu sayede verece im karar n a rl n hissedece im. ngiliz tarihçi,
Büyük Üstat'Hn kripteksinin Langdon'a içindekilerin büyüklüFünü fark ettirmesini, baKka her
Keyi bastHracak akademik merakHnH uyandHrmasHnH, kilit taKHnH açamamalarHnHn, tarihin
kaybolacaFH anlamHna geldiFini anlamaya zorlamasHnH umut ediyordu.
OdanHn karKH tarafHnda namlunun ucundaki Sophie'ye baktHFHnda Langdon, onu
kurtarmanHn tek yolunun kripteksin zor Kifresini çözmek olduFu düKüncesiyle irkildi. Haritay
ortaya ç karabilirsem, Teabing pazarl k yapacakt r. Dikkatini bu kritik göreve vererek,
yavaKça uzaktaki pencerelere yaklaKtH... zihninde Newton’Hn mezarHndaki sayHsHz astronomik
simgeyi canlandHrdH.

Ara, küreyi kabre aitti
Güldü teni doluydu göbeFi
Onlara arkasHnH dönerek, yüksek pencerelerin yanHna giderken vitray camlarHndan ilham
almayH umut ediyordu.
DHKarHdaki Fakülte BostanH'na bakarken kendi kendine, Sauniére gibi dü)ünmeye çal ),
diyordu. Newton' n mezar nda hangi kürenin olmas gerekti ini dü)ünüyordu? YaFan
yaFmurla birlikte yHldHz, kuyrukluyHldHz ve gezegen imgeleri yanHp söndü ama Langdon onlarH
görmezden geldi. Sauniére bir bilim adamH deFildi. O, beKeri bilimler, sanat ve tarih adamHydH
Kutsal di)i... kadeh... Gül... sürgüne giden Magdalal Meryem... tanr çan n dü)ü)ü... Kutsal
Kâse.
Efsane, her zaman için Kutsal Kâse'yi. gözlerden uzaktaki karanlHkta dans eden, kulaFHna
fHsHldayarak insanH cazibesinin tuzaFHna düKüren sonra sislerin içinde kaybolan zalim bir
metres gibi betimlemiKti.
Fakülte BostanH'nHn hHKHrdayan aFaçlarHna bakan Langdon, onun ne seli varlHFHnH hissetti.
Karetleri her yerde görmek mümkündü. ngiltere'nin en eski elma aFacHnHn dallarH, sisin
içinden fHrlayan KakacH bir siluet gibi beK yapraklH tomurcuklarla bezenmiKti ve hepsi de Venüs
gibi parlHyordu. TanrHça Kimdi bahçedeydi. YaFmurda dans ediyor, asHrlHk sarkHla söylüyor,
sanki Langdon'a bilgi meyvesinin elini uzatsa alabileceFi mesafede olduFunu hatHrlatmak

istermiKçesine tomurcuklu dallarHn arkasHndan bakHyordu.
OdanHn karKH tarafHndaki Teabing, büyülenmiK gibi pencereden dHKarH bakan Langdon'H, gönül
rahatlHFHyla seyrediyordu.
Tam bekledi im gibi, diye düKündü Teabing. DediFime gelecek.
Teabing bir süredir, Langdon'Hn Kâse'ye giden anahtara sahip olduFundan Küpheleniyordu.
Langdon'Hn Jacques Sauniére ile buluKacaFH gece Teabing'in planHnH baKlatmHK olmasH bir
tesadüf deFildi. Müze müdürünü dinlemeye alan Teabing, adamHn Langdon ile özel olarak
buluKmak için sabHrsHzlanmasHnHn tek bir sebebi olduFuna emindi. Langdon' n gizemli
çal )mas tarikattakilerin damar na bast . Langdon gerçe i tesadüfen buldu ve Sauiniére,
onun aç klamas ndan korkuyor. Teabing, Büyük Üstat'Hn Langdon'H susturmak için onunla
buluKma ayarladHFHna emindi.
Gerçek yeteri kadar susturuldu!
Teabing hHzlH davranmasH gerektiFini biliyordu. Silas'Hn saldHrHsH iki amaca hizmet
edecekti. Sauniére'in Langdon'H sessiz kalmasH yönünde ikna etmesini engelleyecek ve
Teabing kilit taKHnH eline geçirdikten sonra ihtiyaç duymasH halinde Langdon hâlâ Paris'te
olacaktH.
Sauniére ile Silas'Hn ölümcül randevusunu ayarlamak fazlasHyla kolay olmuKtu. Sauniére'in
en büyük korkusu hakk nda içeriden bilgi ald m. Bir gün önce, akKamüstü Silas, müze
müdürünü telefonla aramHK ve çok endiKeli bir papaz gibi davranmHKtH. "Monsieur Sauniére,
beni baFHKlayHn ama sizinle hemen görüKmem gerekiyor. Asla günah çHkartmanHn kutsallHFHnH
bozmamalHyHm ama bu kez sanHrHm, bozmam gerekiyor. Ailenizin bireylerini öldürdüFünü
iddia eden bir adam bana günah çHkarttH."
Sauniére KaKHrmHK ve aynH zamanda endiKelenmiKti. "Benim ailem bir kazada öldü. Polis
raporu yeterince açHktH."
Yemi elinden bHrakmayan Silas, "Evet, bir araba kazasHydH," demiKti. "KonuKtuFum adam
arabayH yolun dHKHna ve nehre doFru ittiFini söyledi."
Sauniére'in sesi kesilmiKti.
"Monsieur Sauniére, bu adam Kimdi sizin güvenliFiniz konusunda beni
endiKelendirmeseydi, bu telefonu size asla açmazdHm." DurmuKtu. "Adam aynH zamanda
torununuz Sophie'den de bahsetti."
Sophie'nin adHnHn geçmesi akan sularH durdurmuKtu. Müze müdürü hemen harekete
geçmiKti. Silas'a derhal, bildiFi en emin yerde kendisini görmesini söylemiKti... Louvre'daki
ofisinde. ArdHndan tehlikede olabileceFini söylemek için Sophie'yi aramHKtH. Robert
Langdon'la içeceFi içki o anda iptal olmuKtu.
imdi Langdon, odanHn diFer tarafHndaki Sophie'den uzakta dururken, Teabing iki dostu
birbirinden baKarHyla uzaklaKtHrdHFHnH hissediyordu, Sophie Neveu karKH koyuyordu, fakat
Langdon'Hn olaylara daha geniK açHdan baktHFH belliydi. ifreyi tahmin etmeye çalHKHyordu.
Kâse'yi bulman n ve onu esaretten kurtarman n önemini biliyor.
Sophie soFuk bir sesle, "Onu senin için açmayacak," dedi. "Açabilecek olsa bile."
Teabing elindeki tabancayH Sophie'ye doFrulturken Langdon'a gözucuyla baktH. ArtHk
elindeki silahH kullanmak zorunda kalacaFHna emin gibiydi. Bu fikir onu rahatsHz etse de, iK o
noktaya geldikten sonra tereddüt etmeyeceFini biliyordu. Ona do ru olan yapma f rsat m
tan d m. Kâse her birimizden daha önemli.
O sHrada Langdon pencereye arkasHnH döndü. Aniden gözlerindeki umut HKHFHyla onlara,
"Mezar..." dedi. "Newton’Hn mezarHnda nereye bakmamHz gerektiFini biliyorum. Evet, sanHrHm
Kifreyi bulabilirim!"
Teabing'in kalbi yerinden oynadH. "Nereye Robert? Söyle bana!"
Sophie'nin sesi dehKet doluydu. "Robert, hayHr! Ona yardHm etmeyeceksin, deFil mi?"
Langdon kripteksi önünde tutarak kararlH adHmlarla yaklaKtH. Leigh'e dönerken bakHKlarH
sertleKmiKti. "HayHr," dedi. "Senin gitmene izin verene kadar etmeyeceFim."

Teabing'in olumlu düKünceleri kararmHKtH. "Birbirimize çok yakHnHz Robert. Bana oyun
oynamaya kalkHKma!"
Langdon, "Oyun yok," dedi. "Seni Newton’Hn mezarHna götüreceFim. Kripteksi birlikte
açacaFHz."
Gözlerini hHrsla kHsan Sophie, "Hiçbir yere gitmiyorum," dedi. " O kripteksi büyükbabam
bana verdi. O sizin deFil, siz açamazsHnHz."
Langdon korku dolu gözlerle döndü. "Sophie, lütfen! Tehlikedesin. Sana yardHm etmeye
çalHKHyorum!"
"NasHl? BüyükbabamHn korumaya çalHKHrken öldüFünü Kimdi ortaya çHkartarak mH? O sana
güvendi Robert. Ben de sana güvendim."
Langdon'Hn mavi gözlerinde panik ifadesi vardH. OnlarH birbirine düKürmekten memnun
olan Teabing gülümsemesine engel olamamHKtH. Langdon’Hn centilmenlik çabalarH hayli
gülünçtü. Tarihin en büyük s rlar ndan biri aç a ç kaca s rada, aray ) yolunda de ersiz
oldu unu ispat eden bir kad n için kendini tehlikeye at yor.
Langdon, "Sophie," diye, yalvardH. "Lütfen... gitmelisin."
Sophie baKHnH iki yana salladH. "Sen kripteksi bana verene ya da yere atHp kHrana kadar
buradan bir yere gitmem."
Langdon, "Ne?" diye yutkundu.
"Robert, büyükbabam sHrrHnH katilinin elinde göreceFine sonsuza dek kaybolmasHnH tercih
ederdi." Sophie'nin gözleri yaKlarla dolacak gibiydi, ama öyle olmadH. DoFrudan Teabing'in
gözlerine baktH. "Gerekiyorsa beni vur. BüyükbabamHn mirasHnH sana bHrakmayacaFHm."
Pekâlâ. Teabing silahHyla niKan aldH.
Kripteksi dikkatli bir Kekilde yere doFru uzatan Langdon, "HayHr!" diye baFHrdH. "Leigh,
bunu aklHndan bile geçirirsen, yere atarHm."
Teabing güldü. "Bu blöf Remy'de iKe yaradH. Bende iKlemez. Seni gayet iyi tanHyorum."
"Öyle mi Leigh?"
Evet öyle. Pokerde ustala)man gerek dostum. Birkaç saniyemi almas na kar) n, art k
yalan söyledi ini anlayabiliyorum. Newton’ n mezar nda cevab n nerede oldu una dair hiç
fikrin yok. "Söylesene Robert? MezarHn neresine bakman gerektiFini biliyor musun?"
"Biliyorum."
Langdon’Hn gözlerinde bir anlHk tereddüt yanHp söndü ama Leigh bunu görmüKtü. Yalan
söylüyordu. Sophie'yi kurtarmak için ümitsiz ve gülünç bir hile. Teabing, Robert Langdon
konusunda derin bir hayal kHrHklHFH yaKHyordu.
Etraf de ersiz ruhlarla çevrili, yaln z bir )övalyeyim. Ve kilit ta) n tek ba) ma de)ifre
etmek zorunda kalaca m.
ArtHk Langdon ile Neveu, Teabing için tehditten baKka bir Key deFildiler... ve de Kâse için.
Çözüm her ne kadar acH olursa olsun, bu iKi saFlam bir bilinçle yapabileceFini biliyordu. Tek
sorun Langdon'H, kilit taKHnH yere bHrakmaya ikna etmekti, böylece Teabing tek kiKilik oyununu
sona erdirebilecekti.
Sophie'ye yönelttiFi silahHnH indiren Teabing, "Bir güven göstergesi," dedi. "Kilit taKHnH
yere bHrak, konuKalHm."
Langdon yalanHnHn iKe yaramadHFHnH biliyordu.
Teabing'in yüzündeki kara maskeyi görebiliyor ve zamanHn onlann aleyhine iKlediFini
biliyordu. Bunu yere b rakt mda, her ikimizi de öldürecek. Sophie'ye bakmadHFH halde,
kalbinin sessiz bir çaresizlikle kendisine seslendiFini duyabiliyordu. Robert bu adam Kâse'ye
lay k de il. Lütfen ona verme. Bedeli ne olursa olsun.
Langdon kararHnH, pencerenin yanHndan Fakülte BostanH'na bakarken dakikalar önce
vermiKti bile.
Sophie'yi koru.

Kâse’yi koru.
Langdon neredeyse çaresizlik içinde baFHracaktH. Ama nas l yapaca m bilmiyorum!
YaKadHklarH haya! kHrHklHFH, Kimdiye dek hiç duymadHFH bir karar vermesine neden olmuKtu.
Gerçek gözlerinin tam önünde duruyor Robert. Bu izlenime nereden kapHldHFHnH bilmiyordu.
Kâse seni küçümsemiyor, de erli bir ruha sesleniyor.
Leigh Teabing'in birkaç metre önünde duran bir hedef gibi eFilerek, kripteksi yere iyice
yaklaKtHrdH.
SilahHnH ona doFrultan Teabing, "Evet, Robert," dedi. "Yere bHrak."
Langdon'Hn gözleri yukarH, Papazlar Meclisi BinasH'nHn açHk kubbesine çevrildi. Biraz daha
çömelerek, bakHKlarHnH doFruca kendisini hedef alan Teabing'in silahHna indirdi.
"Üzgünüm Leigh."
Langdon seri bir hareketle kolunu yukarH doFru sallayarak sHçradH ve kripteksi baKlarHnHn
üstündeki kubbeye fHrlattH.
Leigh Teabing parmaFHnHn tetiFe dokunduFunu hissetmemiKti ama Medusa gürültüyle
patladH. Az Önce çömelen Langdon'Hn vücudu Kimdi dimdik ayakta duruyordu ve kurKun onun
ayaklarHnHn tam dibine isabet etmiKti. Teabing'in aklHnHn bir yarHsH yeniden niKan alHp
ateKlemesini söylüyordu ama daha güçlü olan diFer yansH gözlerini yukarHdaki kubbeye
yöneltti.
Kilit ta) .
Teabing'in tüm dünyasH aFHr çekim bir rüyada uçan kilit taKHyla kaplanHrken zaman durmuK
gibiydi. THrmanHKHnHn zirvesine ulaKmasHnH seyretti... boKlukta bir süre asHlH kalmasHnH...
ardHndan aKaFH doFru taklalar atmasHnH, taK zemine kadar önce bir uç, sonra diFeri.
Teabing'in tüm ümitleri ve hayalleri yere doFru dikine düKüyordu. Yere çarpamaz!
Yakalayabilirim! Teabing'in bedeni içgüdülerinden aldHFH emirle hareket etti. SilahH bHrakarak
ileri atHlHrken, yumuKak ve bakHmlH etlerinden koltuk deFneklerini düKürdü. KollarHnH ve
parmaklarHnH iyice uzatarak, kilit taKHnH yere düKmeden yakaladH.
Zaferle elinde tuttuFu kilit taKHyla öne doFru sendelerken Teabing, hHzla yere düKtüFünü
biliyordu. DüKüKüne engel olamadH ve yere ilk önce ileri uzattHFH kollarH çarptH. Kripteks taK
zemine çarpmHKtH.
çinde kHrHlan camHn korkunç sesi geldi.
Teabing'in nefesi kesilmiKti. SoFuk zeminde uzanmHK yatarken, çHplak elleriyle tuttuFu
mermer silindire bakHyor ve içindeki cam KiKenin kHrHlmamHK olmasH için dua ediyordu.
ArdHndan sirkenin keskin kokusu odaya doldu. Teabing silindirin yuvarlaklarH arasHndan
avuçlarHna akan soFuk sHvHyH hissetti.
PaniFe kapHldH. HAYIR! Sirke dHKarH akarken, içindeki papirüsün çözüldüFünü hayal
edebiliyordu. Robert, seni ahmak! S r yok oldu!
Teabing hHçkHrHklarHna mani olamHyordu. Kâse gitti. Her )ey yok oldu. Langdon'Hn
davranHKlarHna inanamayarak titreyen Teabing, kripteksi açmak için zorladH. Sonsuza dek yok
olmadan önce tarihin kayHp giden satHrlarHna kHsa bir an da olsa bakmak istiyordu. Ama kilit
taKHnH uçlarHndan çektiFinde, silindirin açHlmasHna oldukça KaKHrdH.
Hayretler içindeki Teabing kilit taKHnHn arkasHna bakHnca ne olduFunu gördü. ArtHk harfler
karHKHk düzende deFillerdi. BeK harfli bir kelime oluKturmuKtu: MEYVE
Langdon soFukkanlHlHkla, "Havva'nHn HsHrHk aldHFH küre," dedi. "TanrH’nHn gazabHnH üzerine
çekmiKti. lk günah. Kutsal diKinin düKüKün sembolü."
Gerçek Teabing'e dayanHlmaz acHlar veren sert bir darbe indirmiKti. Newton’Hn mezarHnda
olmasH gereken küre, cennetten düKerek Newton’Hn kafasHna çarpan ve hayatHnHn en büyük
iKini yapmasHnH saFlayan gül rengi elmadan baKkasH olamazdH. Kutsal gazap! Güldü teni,
doluydu göbe i!

Teabing, "Robert," diye kekeledi. "Sen onu açtHn. Peki... harita nerede?"
Langdon gözünü kHrpmadan elini tüvit ceketinin üst cebine götürdü ve dikkatle,
yuvarlanmHK narin papirüsü çHkardH. Langdon, Teabing'in yattHFH yerin sadece birkaç metre
ötesinde papirüsü açHp baktH. Uzun bir aradan sonra, Langdon’Hn yüzüne bilmiK bir tebessüm
oturmuKtu.
Biliyor! Teabing'in kalbi bu bilgi için can atHyordu. HayatH boyunca kurduFu haya! tam
önünde duruyordu. Teabing, "Söyle bana!" dedi. "Lütfen! Ah TanrHm, lütfen! Henüz çok geç
deFil!"
Koridordan Papazlar Meclisi BinasH'na doFru ilerleyen ayak sesleri artarken, Langdon
sessizce papirüsü kHvHrHp, yeniden cebine yerleKtirdi.
BoK yere ayaFa kalkmak için debelenen Teabing, "HayHr!" diye baFHrdH.
KapHlar aniden açHldHFHnda, Bezu Fache hedefini yerde çaresizce yatan Leigh Teabing
arayan vahKi gözleriyle içeri arenaya atHlan bir boFa gibi girdi. Rahat bir nefes alan Fache,
Manurhin marka tabancasHnH kHlHfHna sokarak Sophie'ye döndü. "Ajan Neveu. Senin ve Bay
Langdon’Hn güvende olmanHz beni rahatlattH. SöylediFimde gelmeliydiniz."
Fache'nin ardHndan içeri giren ngiliz polisi elem içinde kHvranan tutsaFH yakalayarak
kelepçeledi.
Sophie, Fache'yi gördüFüne çok KaKHrmHK gibiydi. "Bizi nasHl buldunuz?"
Fache, Teabing'i gösterdi. "ManastHra girerken kimliFini göstermek gafletinde bulunmuK.
Güvenlik görevlileri, onu aradHFHmHza dair yaptHFHmHz polis yayHnHnH duymuKlar."
"Langdon'Hn cebinde!" Teabing deli gibi baFHrHyordu. "Kutsal Kâse haritas !"
Polisler Teabing'i ayaFa kaldHrHp, dHKarH taKHrken baKHnH geriye atHp adeta uludu. "Robert!
Bana nerede saklH olduFunu söyle!"
Teabing uzaklaKHrken Langdon, onun gözlerinin içine bakHyordu. "Sadece layHk olan
Kâse'yi bulur Leigh. Bunu bana sen öFrettin."
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Silas sessiz bir boKlukta izini kaybettirmeye çalHKarak topallarken, Kensington
Bahçeleri'ne sis çökmüKtü. Islak çimenlerin üstünde diz çöktüFünde, göFüs kafesinin altHna
aldHFH kurKun yarasHndan akan kanHn sHcaklHFHnH hâlâ hissedebiliyordu.
Sis, buranHn görünüKünü cennete çevirmiKti.
Dua etmek için kanlH ellerini kaldHrarak, yaFmur damlalarHnHn parmaklarHnH okKamasHnH ve
onlarH yeniden beyazlatmasHnH seyretti. YaFmur damlalarH sHrtHna ve omuzlarHna daha Kiddetli
çarparken, vücudunun sisin içinde azar azar kaybolduFunu hissetti.
Ben bir hayaletim.
Yeni hayatHn topraksH nemli kokusunu taKHyan bir rüzgâr onu yaladH. Silas harabeye
dönmüK vücudunda kalan her hücreyle dua etti. BaFHKlanmak için dua etti. Merhamet için dua
etti. Ve her Keyden önemlisi, akHl hocasH... Piskopos Aringarosa için dua etti... TanrH'nHn onu
vaktinden önce almamasH için. Daha yapacak o kadar çok i)i var ki.
imdi sis, Silas'Hn etrafHnda dönmeye baKlamHKtH. Kendini o kadar hafif hissediyordu ki, sis
dalgalarHnHn onu taKHyacaFHna emindi. Gözlerini kapayarak son bir dua okudu.
Sonra sisin derinliklerinden Manuel Aringarosa'nHn sesi ona fHsHldadH.
Bizim Tanr 'm z iyi ve merhametli bir Tanr .
Sonunda Silas'Hn acHsH azalmaya baKlamHKtH ve piskoposun doFru söylediFini biliyordu.
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Londra güneKi kendini gösterip yaFmurun izlerini silmeye baKladHFHnda akKamüzerîydi.
Bezu Fache sorgulama odasHndan çHkHp, taksiye seslendiFinde kendini çok yorgun
hissediyordu. Sir Leigh Teabing gürültülü bir Kekilde masum olduFunu ilan etmiKti. Kutsal
Kâse, gizli dokümanlar ve gizemli kardeKlik hakkHndaki tutarsHz konuKmalarHna raFmen,
Fache kurnaz tarihçinin avukatlarHna cinnet savunmasH için ortam hazHrladHFHndan
Küpheleniyordu.
Fache, tabii, diye düKündü. Cinnet. Teabing masumiyetini her yönden koruyan bir plan
belirlemekte ustalHk göstermiKti. TamamHyla masum olduklarH ortaya çHkan iki grubu, Vatikan
ve Opus Dei'yi kendi çHkarlarH için kullanmHKtH. Kirli iKi, fanatik bir keKiK ve ümitsiz bir
piskopos tarafHndan farkHnda olmadan yürütülmüKtü. Daha da akHllHca davranarak, Teabing
elektronik dinleme üssünü, çocuk felci geçirmiK bir adamHn ulaKamayacaFH bir yere kurmuKtu.
Gerçek izleme, hizmetkârH Rémy tarafHndan yerine getirilmiKti Teabing'in gerçek kimliFinin
tek sHrdaKH ve o alerjik reaksiyon yüzünden artHk bir ölüydü.
Fache, akli dengesi yerinde olmayan birinin i)ine pek benzemiyor, diye düKündü.
Château Villette'den çHkan Collet'ten gelen bilgiye göre, Teabing o kadar kurnazdH ki,
Fache bile bundan bir Key öFrenebilirdi. Paris'in en önemli ofislerinde baKarHyla dinleme
cihazlarH saklamHK olan ngiliz tarihçi, YunanlHlarHn taktiFini uygulamHKtH. Truva atlar .
Teabing'in amaçladHFH hedeflerden bazHlarH, ondan aldHklarH sanat eseri hediyelerine boFulmuK
diFerleri farkHnda olmadan Teabing'in belirli parçalar koyduFu müzayedelerde fiyat
arttHrmHKtH, Sauniére'in olayHnda, müze müdürü, Teabing'in Louvre'da yeni bir Da Vinci
KanadH'na para saFlamasH ihtimalini tartHKmak üzere Chateau Villette’de bir akKam yemeFine
davet edilmiKti. Sauniére'in davetiyesinde, Sauniére'in yaptHFH söylenen robot Kövalyenin
büyüleyiciliFinden bahseden zararsHz bir dipnot vardH. Teabing, onu yemeFe getir, diye
teklifte bulunmuKtu. Sauniére görünüKe bakHlHrsa bunu yapmHK ve Kövalyeyi, Remy'nin göze
çarpmayan bir ekleme yapmasHna yetecek kadar uzun bir süre baKHboK bHrakmHKtH.
imdi taksinin arkasHnda otururken, Fache gözlerini kapadH. Paris'e dönmeden önce
yapacak son bir)ey kald .
St. Mary Hastanesi'nin hasta odasH güneKliydi.
HemKire, ona gülümseyerek, "Hepimizi etkilediniz," dedi. "Adeta bir mucize
gerçekleKtirdiniz."
Piskopos Aringarosa hafifçe gülümsedi. 'TanrH her zaman yanHmdadHr.”
HemKire iKlerini bitirdi ve piskoposu yalnHz bHraktH. Yüzüne vuran HlHk güneK HKHFHndan
hoKlandH. Dün gece, hayatHndaki en karanlHk gece olmuKtu.
Elemle, cesedi parkta bulunan Silas'H düKündü.
Lütfen beni affet, o lum.
Aringarosa, Silas'Hn Kerefli planHnHn bir parçasH olmasHnH istemiKti. Bununla birlikte dün
gece, Aringarosa, Saint-Sulpice'de öldürülen rahibeyle olan iliKkisi hakkHnda onu sorgulayan
Bezu Fache'den bir telefon almHKtH. Aringarosa gecenin korkutucu bir dönüK yaptHFHnHn farkHna
varmHKtH. Dört yeni cinayet haberi, korkusunu HstHraba dönüKtürmüKtü. Silas, ne yaptHn!
ÖFretmen'e ulaKamayan piskopos, oyuna getirildiFini anlamHKtH. Kullan lm )t . Eyleme
dönüKmesine yardHmcH olduFu ürkütücü olaylar zincirini durdurmanHn tek yolu, her Keyi
Fache'ye itiraf etmekti ve bundan sonra Aringarosa ile Fache, ÖFretmen, onu tekrar
öldürmeye ikna etmeden önce Silas'a yetiKeceklerdi.
Kemikleri aFrHyan Aringarosa gözlerini kapadH ve ünlü ngiliz Kövalye, Sir Leigh
Teabing'in tutuklanmasHyla ilgili; televizyon haberini dinledi. Ö retmen, halka aç kland .
Teabing, Aringarosa'yH planHnda mükemmel bir piyon olarak seçmiKti. Sonuçta, Kutsal

Kâse'nin arkas ndan kör gibi gidebilecek ve her )eyi kaybedebilecek benden ba)ka kim vard
ki? Kâse ona sahip olan ki)iye muazzam bir güç getirecekti.
Leigh Teabing, kimliFini kurnazca korumuKtu. FransHz aksanH ve dindar bir kalbi taklit
ederek ve ihtiyacH olmayan Keyi maaK olarak talep ederek... parayH. Aringarosa
Küphelenmeyecek kadar istekliydi. Yirmi milyon euroluk fiyat etiketi, Kâse'yi elde etme
isteFiyle karKHlaKtHrHldHFHnda önemsizdi ve Vatikan'Hn Opus Dei'ye ayHrdHFH ödemeyle,
finansman sorunsuz iKledi. Körler, görmek istediklerini görürler. Teabing'in son hakareti,
tabii ki, Vatikan bonolarHndan ödeme talep etmesi olmuKtu, böylece eFer bir terslik çHkarsa,
soruKturma Roma'ya kayacaktH.
"Sizi iyi gördüFüme sevindim, efendim."
Aringarosa kapHdaki sert sesi tanHdH ama yüzünü bu Kekilde tahmin etmiyordu... sert, güçlü
yüz hatlarH, arkaya yapHKtHrHlmHK briyantinli saçlar ve siyah takHm elbisesinden uzanan geniK bir
boyun. Aringarosa, "YüzbaKH Fache?" diye sordu. YüzbaKHnHn, Aringarosa'nHn dün geceki kötü
durumuna gösterdiFi Kefkat ve ilgi, daha narin bir fiziFi çaFrHKtHrmHKtH.
YüzbaKH yataFa yaklaKtH ve tanHdHk, aFHr, siyah bir evrak çantasHnH sandalyenin üzerine
koydu. "SanHrHm, bu size ait."
Aringarosa, bonolarla dolu olan evrak çantasHna baktH ve utanç, hissederek, hemen
gözlerini kaçHrdH. "Evet... teKekkür ederim." ParmaklarHnH yatak örtüsünün dikiKlerinin
üzerinde gezdirirken, duraksadH ve sonra devam etti. "YüzbaKH, bunu uzun zamandHr
düKünüyorum ve sizden bir iyilik isteyeceFim."
'Tabii ki."
"Silas'Hn Paris'te öldürdüklerinin aileleri..." DuygularHnH bastHrarak sustu. "Hiçbir tutarHn
zararH ödemeye yeterli olamayacaFHnHn farkHndayHm ama bu evrak çantasHnHn içindekileri
aralarHnda bölüKtürebilirseniz... merhumlarHn aileleri arasHnda."
Fache'nin koyu renk gözleri bir süre onu inceledi. "Erdemli bir jest efendim. steFinizin
yerine getirilmesini saFlayacaFHm."
AralarHnda aFHr bir sessizlik oldu.
Televizyonda, zayHf bir FransHz polisi geniK bir alana yayHlmHK malikânenin önünde basHn
toplantHsH yapHyordu. Fache, onun kim olduFunu gördü ve dikkatini ekrana verdi.
SuçlayHcH bir ses tonuyla bir BBC muhabiri, "TeFmen Collet," dedi. "Dün gece, yüzbaKHnHz
alenen iki masum kiKiyi cinayetle suçladH. Robert Langdon ve Sophie Neveu Kubenizden
Kikâyetçi olacak mH? Bu, YüzbaKH Fache'nin iKine mal olacak mH?"
TeFmen Collet'nin gülümseyiKi yorgun ama sakindi. "Deneyimlerimden, YüzbaKH Bezu
Fache'nin nadiren hata yaptHFHnH söyleyebilirim. Bu konu hakkHnda henüz kendisiyle
görüKmedim ama nasHl çalHKtHFHnH bildiFim için, Ajan Neveu ve Bay Langdon'H halka ilan
ediKinin, gerçek katili ortaya çHkarmak için bir hile olduFunu düKünüyorum."
Muhabirler KaKkHn bakHKlarla birbirlerine baktHlar.
Collet devam etti. "Bay Langdon ve Ajan Neveu'nun bu kandHrmacaya istekli katHlHp,
katHlmadHklarHnH bilmiyorum. YüzbaKH Fache yaratHcH metotlarHnH genellikle kendisine saklar.
Bu noktada kesin olarak söyleyebileceFim, yüzbaKHnHn sorumlu kiKiyi baKarHlH bir Kekilde
tutukladHFH ve Bay Langdon ile Ajan Neveu'nun masum ve güvende olduklarHdHr."
Fache, Aringarosa'ya dönerken, dudaklarHnda belli belirsiz bir gülümseme vardH. " u
Collet, iyi bir adam."
Birkaç dakika geçti. Sonunda, Fache elini alnHnda gezdirip, saçHnH arkaya yapHKtHrHrken,
Aringarosa'ya baktH. "Efendim, Paris'e dönmeden önce, konuKmak istediFim son bir konu var.
Londra'ya hazHrlHksHz uçuKunuz. RotayH deFiKtirmesi için bir pilota rüKvet verdiniz. Bunu
yaparak, bir dizi uluslararasH kanunu ihlal ettiniz."
Aringarosa çöktü. "Umutsuzdum."

"Evet. AdamlarHm onu sorguya çektiklerinde pilot da öyleydi." Fache elini cebine götürdü
ve üzerinde el iKi bir piskoposluk armasH bulunan mor renkli, tanHdHk bir ametist yüzük
çHkardH.
Aringarosa yüzüFü alHp, parmaFHna takarken, gözyaKlarHnHn aktHFHnH hissetti. "Çok
kibarsHnHz." Elini uzatHp, Fache'nin elini tuttu. "TeKekkür ederim."
Fache yaptHFHnHn önemsiz olduFunu el iKaretiyle ima ederek, pencereye yürüdü ve Kehre
baktH. DüKüncelerinin çok uzaklarda olduFu belliydi. ArkasHnH döndüFünde belirsizlik içinde
kHvrandHFH hissediliyordu. "Efendim, buradan nereye gideceksiniz?"
Aringarosa'ya aynH soru, bir gece önce Castel Gandolfo'dan ayrHlHrken de sorulmuKtu.
"SanHrHm, benim yolum sizinki kadar belirsiz."
"Evet." Fache duraksadH. "SanHrHm, ben erken emekliye ayrHlacaFHm."
Aringarosa gülümsedi. "Biraz iman, harikalar yaratabilir, yüzbaKH. Biraz iman."
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ÇoFunlukla ifre Katedrali denilen Rosslyn apeli, skoçya'da Edinburgh'un on bir
kilometre güneyinde, eski Mitras mabedinin bulunduFu tarafta yer alHyordu. 1446'da TapHnak
övalyeleri tarafHndan inKa edilen Kapel, Yahudi, HHristiyan, MHsHr, Mason ve pagan
geleneklerinden gelen çeKitli sembollerle donatHlmHKtH.
apelin coFrafi koordinatlarH, Glastonbury'den geçen kuzey-güney meridyenine
düKüyordu. Bu Gül Çizgisi boylamH, Kral Arthur'un Avalon AdasH'nHn geleneksel iKaretiydi ve
ngiltere'nin kutsal geometrisinin merkezi sayHlHyordu. Rosslyn -Roslin olarak okunuyor- adHnH
bu kutsal Gül Çizgisi'nden almHKtH.
Langdon ile Sophie kiraladHklarH arabayH, Kapelin kurulduFu kayalHklarHn dibindeki çimli
park alanHna çekerlerken, Rosslyn'in sivri kulelerinin gölgeleri uzuyordu. OnlarH bekleyen
Keyin verdiFi heyecanla her ikisi de uyuyamamHK olsa da, Londra'dan Edinburgh'a rahat bir
uçuK yapmHKlardH. BaKHnH kaldHrarak bulutlarla dolu gökyüzünün önündeki gösteriKsiz büyük
yapHya bakan Langdon kendini tavKan deliFine baK aKaFH düKen Alice gibi hissetti. Bu bir rüya
olmalH. Bununla birlikte Sauniére'in son mesajHnHn daha açHk olmayacaFHnH biliyordu.

Kutsal Kâse Roslin'in altHnda
Langdon, Sauniére'in "Kâse haritasHnHn" bir diyagram hazinenin X iKaretiyle gösterildiFi
bir çizim olacaFHnH hayal etmiKti ama tarikatHn son sHrrH da Sauniére'in onlarla baKtan beri
konuKtuFu Kekilde açHklanmHKtH.
Basit bir dize. ApaçHk dizeler, Küpheye hiç yer bHrakmadan aradHklarH yerin burasH
olduFunu gösteriyordu. Rosslyn'den ismiyle bahsetmenin yanH sHra, dizeler Kapelin mimari
çizgilerine de deFiniyordu.
Sauniére'in son açHklamasHnHn açHklHFHna raFmen Langdon aydHnlanmHK olmaktan çok,
KaKHrmHKtH. Ona göre Rosslyn apeli çok anlaKHlHr bir yerdi. Bu taK Kapel yüzyHllar boyunca
Kutsal Kâse'nin varlHFHndan söz edilen fHsHltHlarla yankHlanmHKtH. YeraltHm tarayan radarlar
yakHn zaman önce, Kapelin altHnda KaKHrtHcH bir yapHnHn büyük bir yeraltH odasH var olduFunu
ortaya çHkardHFHnda bu fHsHltHlar, baFHrHKlara dönüKmüKtü. Bu derin mahzen üstündeki Kapeli
gölgede bHrakmakla birlikte, herhangi bir giriK ya da çHkHKH yoktu. Arkeologlar gizemli odaya
ulaKmak için kayalHklarH delme talebinde bulunmuKlar fakat Rosslyn VakfH kutsal alanda her
türlü kazHyH açHkça yasaklamHKtH. Elbette bu tavHr, spekülasyonlarH arttHrmaktan baKka bir iKe
yaramamHKtH. Rosslyn VakfH neyi saklamaya çalHKHyordu?
Rosslyn artHk gizem arayHcHlarHnHn haccH haline gelmiKti. Bir kHsmH, bu koordinatlardan
yayHlan nedeni açHklanamaz güçlü bir manyetik alanHn onlarH buraya çektiFini iddia ederken,
bazHlarH kayalHklardan mahzene giden gizli giriKi bulmak için geldiklerini söylüyordu ama
çoFu, bu topraklarda yürümek ve Kutsal Kâse ilmini iyice içlerine sindirmek için geldiklerini
itiraf ediyordu.
Langdon daha önce Rosslyn'e gelmemiK olmasHna raFmen, Kapelin Kutsal Kâse'nin yeni
yuvasH olduFunu her duyduFunda kendi kendine gülerdi. tiraf etmek gerekirse, Rosslyn bir
zamanlar Kâse'ye ev sahipliFi yapmHK olabilirdi, uzun zaman önce... ama kesinlikle Kimdi
deFil. Son yHllarda Rosslyn'e çok fazla dikkat çekilmiKti ve birisi er geç mahzene giriKin
yolunu bulacaktH.
Kâse uzmanlar! Rosslyn'in bir tuzak yemi olduFu konusunda birlemiyorlardH... tarikatHn
ustaca ördüFü dolambaçlH çHkmazlardan biri. Ama bu gece, tarikatHn kilit taKH alenen bu

noktadan bahsettiFi için Langdon artHk fazla ukalalHk taslayamayacaFHnH düKünüyordu. Gün
boyunca aklHndan KaKHrtHcH bir soru geçmiKti;
Sauniére bizi bu kadar aleni bilinen bir yere getirmek için neden bunca zahmete girdi?
Tek bir mantHklH cevabH olabilirdi.
Rosslyn hakk nda henüz anlayamad m z bir )ey var.
"Robert?" Sophie arabanHn dHKHnda durmuK, ona bakHyordu. "Geliyor musun?" YüzbaKH
Fache'nin onlara iade ettiFi gül aFacH kutuyu taKHyordu. Her iki kripteks de içinde, ilk
bulduklarHndaki gibi yatHyorlardH. Papirüsteki Kiir ise ortasHna yerleKtirilerek kilitlenmiKti...
kHrHlan sirke KiKesi artHk yoktu.
ÇakHllH uzun patikadan yürüyen Langdon ile Sophie, Kapelin ünlü batH duvarHnH geçtiler.
SHradan ziyaretçiler çHkHntH yapan bu tuhaf duvarHn, Kapelin tamamlanamayan bir bölümü
olduFunu sanHrlardH. Langdon ise gerçeFin, daha ilgi çekici olduFunu hatHrlHyordu.
Süleyman Mabedi'nin bat duvar .
TapHnak övalyeleri, Rosslyn apeli'ni, Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin mimari bir
kopyasH gibi inKa etmiKlerdi; dar dörtgen bir ibadethane, ilk dokuz Kövalyenin paha biçilmez
hazinelerini sakladHFH Kudsülakdas gibi bir yeraltH mahzeni ve tüm bunlarH tamamlayan bir
batH duvarH. Langdon, TapHnakçHlar'Hn modern Kâse bankasHnH, Kâse'nin ilk saklandHFH yeri
çaFrHKtHracak Kekilde inKa etmeleri fikrinin ilginç olduFunu itiraf etmek zorundaydH.
Rosslyn apeli'nin giriKi, Langdon'Hn tahmin ettiFinden daha gösteriKsizdi. Küçük ahKap
kapHnHn iki demir menteKesi ve meKeden basit bir tabelasH vardH.

ROSLIN
Langdon, Sophie'ye, bu eski adHn, Kapelin üzerinde bulunduFu Gül Çizgisi meridyeninden
geldiFini anlattH... ya da Kâse alimlerinin inanmayH tercih ettiFi gibi, MagdalalH Meryem'den
gelen soya ithafen "Gül Boyu" kelimesinden.
apel kHsa süre sonra kapanacaktH. Langdon kapHyH açHnca, eski büyük yapH, uzun bir
günün sonunda yorgunlukla içini çekiyormuKçasHna içeriden dHKarHya sHcak bir hav^ akHntHsH
oluKtu. apelin giriK kemerleri oymalH beKparmak otlarHyla süslenmiKti.
Güller. Tanr çan n göbe i.
Sophie ile birlikte içeri giren Langdon, gözleriyle tüm ibadethaneyi inceleyerek, her Keyi
hafHzasHna kazHmaya çalHKtH. Daha önce Rosslyn'in ayrHntHlH taK iKlemelerini kitaplarda okumuK
olmasHna raFmen, kendi gözleriyle görmek büyüleyici bir tecrübeydi.
Langdon'Hn meslektaKlarHndan biri buna, semboller cenneti, demiKti.
apeldeki her bir yüzeye semboller kazHnmHKtH; HHristiyan haçlarH, Yahudi yHldHzlan,
Mason mühürleri, TapHnakçH haçlarH, boynuzlar, piramitler, astrolojik iKaretler, bitkiler,
sebzeler, beK köKeli yHldHzlar ve güller. Tapmak övalyeleri, Avrupa'nHn her bir yanHna tapHnak
kiliseleri diken, usta birer taK duvarcHsHydH, ama Rosslyn onlarHn sevgi ve saygH ile harcadHklarH
emeFin en yüce ürünüydü. Duvar ustalarH iKlenmemiK tek bir taK bHrakmamHKlardH. Rosslyn
apeli tüm inançlarHn... tüm geleneklerin... ve her Keyden önemlisi, doFa ile tanrHçanHn
mabediydi.
Kilise, günün son turunu yaptHran genç bir adamH dinleyen birkaç ziyaretçi dHKHnda boKtu.
Adam, onlarH, yerdeki çok iyi bilinen bir hattHn üzerinden yürütüyordu... mabetteki altH anahtar
mimari noktayH birbirine baFlayan görünmeyen bir patika. Ziyaretçiler yüzyHllar boyunca,
noktalarH birbirine baFlayan bu düz çizgiler üzerinden yürümüKlerdi ve onlarHn ayak izleri yeri
aKHndHrarak, kocaman bir sembol oluKturmuKtu.

Davut'un yHldHzH, diye düKündü Langdon. Kesinlikle tesadüf deFil. AynH zamanda
Süleyman'Hn mührü olarak bilinen bu altHgen, bir zamanlar yHldHzlarH gözetleyen rahiplerin
gizli sembolü olmuK ve daha sonradan srail krallarH Davut ve Süleyman tarafHndan
benimsenmiKti.
Langdon ile Sophie'nin içeri girdiFini gören gözetmen kapanHK vakti olmasHna raFmen,
tebessüm ederek etrafH diledikleri gibi gezebileceklerini iKaret etti.
Langdon baKHnH sallayarak teKekkür ettikten sonra, mabedin içinde ilerlemeye baKladH.
Bununla birlikte Sophie, yüzündeki KaKkHn ifadeyle giriKte kalakalmHKtH.
Langdon, "Ne oldu?" diye sordu.
Sophie gözlerini dikmiK Kapele bakHyordu. "SanHrHm... buraya daha önce gelmiKtim."
Langdon KaKHrmHKtH. "Ama Rosslyn'in adHnH bile duymadHFHnH söylemiKtin."
"DuymamHKtHm..." Emin olamayan bir ifadeyle, gözleriyle mabedi taradH. "Büyükbabam
çok küçükken beni buraya getirmiK olmalH. Bilmiyorum. TanHdHk geliyor." çeriyi incelerken,
daha emin bir ifadeyle baKHnH sallamaya baKlamHKtH. "Evet." Mabedin ön kHsmHm gösterdi. " ki
sütun... bunlarH görmüKtüm."
Langdon mabedin diFer tarafHnda titizlikle oyulmuK iki sütuna baktH. Günün son HKHklarH
batH tarafHndaki pencereden kHrmHzHmsH bir renkle süzülürken, sütunlarHn iKlemeleri alev almHK
gibi görünüyordu. AslHnda sunaFHn olmasH gereken yerde duran iki sütun, uyumsuz garip bir
çiftti. Sol taraftaki sütun çok basit, dik çizgilerle bezenmiKken, saF taraftaki sütunun süslü,
devamlH dönen spiral hatlarH vardH.
Sophie onlara doFru yürümeye baKlamHKtH. Langdon, onun peKinden gitti. SütunlarHn
yanHna geldiklerinde Sophie hayretle baKHnH sallHyordu. "Evet, bunlarH gördüFüme eminim."
Langdon, "GördüFünden Küphe etmiyorum," dedi. "Ama burada olmalarH gerekmez."
Sophie, ona döndü. "Ne demek istiyorsun?"
"Bu iki sütun, tarihte en çok kopyalanan mimari yapHlardHr. Tüm dünyada kopyalarH var."
"Rosslyn'in kopyalan mH?" Sophie kuKkulu görünüyordu.
"HayHr. SütunlarHn kopyalan. Daha önce sana Rosslyn'in kendisinin, Süleyman Mabedi'nin
bir kopyasH olduFunu söylediFimi hatHrlHyor musun? Bu iki sütun, Süleyman Mabedi'nin ön
tarafHnda duran iki sütunun tHpatHp kopyalan." Langdon sol taraftaki sütunu iKaret etti. "Buna
BoFaz denir... ya da DuvarcH Sütunu. DiFerinin ismi Jachin'dir ...ya da ÇHrak Sütunu." Durdu.
"AslHna bakarsan dünyadaki tüm Mason tapHnaklarHnda bunun gibi iki sütun vardHr."
Langdon, ona daha önce, TapHnakçHlar'Hn modern Mason cemiyetleriyle olan güçlü tarihi
baFlarHnH anlatmHKtH. En önemli dereceleri olan ÇHrak Farmasonlar, Kalfa Farmasonlar ve Usta
Farmasonlar, TapHnakçHlar'dan kalma deyiKlerdi. Sophie'nin büyükbabasHnHn son Kiiri,
Rosslyn'i artistik becerileriyle donatan Usta Mason'lardan bahsediyordu. AyrHca Rosslyn'in
yHldHz ve gezegen süslemeleriyle dolu tavanHna da deFinmiKti.
Hâlâ sütunlara bakmakta olan Sophie, "Daha önce hiçbir Mason tapHnaFH görmemiKtim,"
dedi. "BunlarH burada gördüFüme memnunum." Yeniden gözlerini Kapele çevirerek, hafHzasHnH
canlandHracak bir Key arHyormuK gibi etrafHna baktH.
imdi son kalan ziyaretçiler de ayrHlHyorlardH ve genç gözetmen Kapelin karKH tarafHndan
hoK bir tebessümle onlara doFru yürüyordu. Yirmili yaKlarHnHn sonunda, skoçya Kivesiyle
konuKan, açHk san saçlH yakHKHklH bir erkekti. "Kapatmak üzereyim. AradHFHnHzH bulmanHza
yardHmcH olabilir miyim?"
Kutsal Kâse'ye ne dersin, demek istedi Langdon.
Sophie ani bir ilhamla, " ifre," diye atHldH. "Burada bir Kifre var!"
Gözetmen onun duyduFu heyecandan memnun olmuKa benziyordu. "Evet efendim, var."
Sophie saF taraftaki duvara dönerek, 'Tavanda yazHyor," dedi. " uralarda... bir yerlerde."
Adam gülümsedi. "GördüFüm kadarHyla Rosslyn'e ilk geliKiniz deFil."
ifre, diye düKündü Langdon. Bu bilgiyi unutmuKtu. Rosslyn'in sayHsHz gizemleri arasHnda,
yüzlerce taK blokun çHkHntH yaptHFH, çok fasetalH bir yüzeyden aKaFH uzanan kemerli bir geçit de

vardH. Üzerine sembol iKlenmiK her bir blok, anlaKHlmaz bir düzende bir Kifre oluKturacak
Kekilde, rast gele yerleKtirilmiKti. Kimileri, bu Kifrenin, Kapelin altHndaki mahzene giriK yolunu
açHkladHFHna inanHyordu. BazHlarH ise gerçek Kâse efsanesini anlattHFHna. Önemi yoktu...
kriptograflar, yüzyHllardHr anlamHnH deKifre etmeye çalHKHyorlardH. Rosslyn VakfH, gizli anlamH
çözen kiKiye cömert bir ödül vereceFini açHklamHKtH ama Kifre günümüze kadar çözülememiKti.
"Size göstermekten memnuniyet..."
Gözetmenin sesi geride kaldH.
Transa geçmiK bir halde, kemerli geçide doFru tek baKHna ilerleyen Sophie, ilk )ifrem, diye
düKündü. Gül aFacH kutuyu Langdon'a verdikten sonra Kutsal Kâse, Sion TarikatH ve önceki
günün esrarHnH unutmuK gibiydi. ifreli tavanHn altHna gelip, baKHnHn üstündeki sembolleri
gördüFünde hatHralar canlanmaya baKlamHKtH. Buraya yaptHFH ilk ziyareti hatHrlHyordu ve
hatHralar onda beklenmedik bir üzüntü yaratmHKtH.
Küçük bir kHzdH... ailesinin ölümünün üstünden bir yHl kadar geçmiKti. BüyükbabasH kHsa
bir tatil için onu skoçya'ya getirmiKti. Paris'e dönmeden önce Rosslyn apeli'ni görmeye
gelmiKlerdi. AkKamHn geç saatleriydi ve Kapel kapanmak üzereydi. Ama onlar hâlâ içerideydi.
Kendini yorgun hisseden Sophie, "Eve dönebilir miyiz, Grand-pére?" diye yalvarmHKtH.
"YakHnda hayatHm, çok yakHnda." Melankolik bir sesi vardH. "Burada yapmam gereken son
bir Key var. Arabada beklemeye ne dersin?" "Yine sadece büyüklere özgü bir Key mi
yapacaksHn?" BaKHnH sallamHKtH. "Çabuk olacaFHm. Söz veriyorum." "Kemerli geçit Kifresini
yeniden deneyebilir miyim? Çok eFlenceliydi.
"Bilmiyorum. Ben dHKarda olacaFHm. Burada tek baKHna korkmaz mHsHn."
"Elbette hayHr!" diyerek öfkelenmiKti. "Hava henüz kararmadH bile!"
BüyükbabasH gülümsemiKti. "Peki o zaman." Sophie'yi daha öne gösterdiFi kemerli geçide
kadar götürmüKtü.
Sophie hemen taK zemine sHrtüstü yatarak, baKHnHn üstündeki cam parçalarHna bakmaya
baKlamHKtH. "Bu Kifreyi sen dönmeden çözeceFim!"
"YarHK yapalHm o zaman." EFilip, onu alnHndan öpmüK ve yan tarafta ki kapHya doFru
yürümüKtü. "Ben dHKarda olacaFHm. KapHyH açHk bHrakHyorum. Bana ihtiyacHn olursa seslen."
KapHdan çHkHp, akKamHn zayHf HKHklarHna yürümüKtü.
Sophie bakHKlarHnH Kifreye dikerek orada yatmHKtH. Gözleri uykuluydu. Semboller birkaç
dakika sonra birbirine karHKmHKtH. Sonra da yok olmuKlardH.
Sophie uyandHFHnda, yer ona çok soFuk gelmiKti.
"Grand-pére?"
Cevap veren yoktu. AyaFa kalkarak, üstünü silkeledi. Yan taraftaki kapH açHktH. AkKam
karanlHFH bastHrHyordu. DHKarHya çHktHFHnda, büyükbabasHnH kilisenin tam arkasHndaki taK bir
evin verandasHnda durduFunu gördü. BüyükbabasH, tel kapHnHn ardHndan belli belirsiz
seçilebilen biriyle konuKuyordu.
" Grand-pére??" diye seslenmiKti.
BüyükbabasH arkasHnH dönerek ona el sallamHK ve biraz daha beklemesini iKaret etmiKti.
ArdHndan, içerideki kiKiye son sözlerini söyleyerek, kapHya doFru bir öpücük göndermiKti.
Sophie'nin yanHna vardHFHnda gözleri yaKlarla dolmuKtu.
"Neden aFlHyorsun Grand-pére??"
Sophie'yi kaldHrHp, sHkHca kucaklamHKtH. "Oh Sophie, sen ve ben bu yHl pek çok kiKiye veda
ettik. Bu çok zor."
Sophie kazayH, annesine, babasHna, büyükannesine ve bebek yaKtaki erkek kardeKine veda
ediKini düKünmüKtü. "Ba)ka birine mi veda ediyordun?"
Sesi duygularla titrerken, "Çok sevdiFim bir dostuma," diye cevap vermiKti, "Ve korkarHm
o kadHnH uzun süre bir daha göremeyeceFim."

Gözetmen ile yan yana duran Langdon Kapel duvarlarHnH incelerken, bir çHkmaza
gireceklerinden endiKeleniyordu. Sophie Kifreye bakmak üzere gitmiK ve görünüKe göre artHk
hiç yardHmH olmayacak Kâse haritasHnH içeren gül aFacH kutuyla Langdon'H baK baKa bHrakmHKtH.
Sauniére'in Kiiri Rosslyn'inden açHkça bahsettiFi halde, Langdon geldiklerinden beri ne
yapacaklarHnH bilemiyordu. iir, "bHçak ve kadehten" söz ediyordu ama Langdon onlarH hiçbir
yerde göremiyordu.

Kutsal Kâse Roslin'in altHnda
BHçak ve kadeh bekçidir ona
Langdon bir kez daha bu gizemin henüz açHklanmamHK bir yanH olduFunu hissediyordu.
Gözetmen, Langdon’Hn elindeki gül aFacH kutuya bakarak, " nsanlarHn özeline girmekten
nefret ederim ama," dedi. "Bunu nereden aldHFHnHzH... sorabilir miyim?"
Langdon yorgun bir kahkaha attH. "Bu gerçekten çok uzun bir hikaye."
Gözlerini bir kez daha kutuya çeviren genç adam tereddüt etti. "Bu çok garip
büyükannemde de bunun tHpatHp eKi bir kutu var, bir mücevher kutusu. AynH Kekilde cilalanmHK
gül aFacH, aynH gül kabartmasH hatta menteKeleri bile aynH."
Langdon, genç adamHn yanHldHFHna emindi. EFer dünyada eKi benzeri olmayan bir kutu
varsa, o da buydu... tarikatHn kilit taKH için özel imal edilmiK bu kutu. " ki kutu birbirine
benzeyebilir ama..."
Yan taraftaki kapHnHn çarpmasHyla, her ikisi de bakHKlarHnH o yöne çevirdi. Sophie tek
kelime etmeden dHKarH çHkmHKtH ve yakHnlardaki taK eve doFru kayalHklarda yürüyordu.
Langdon, onun arkasHndan bakakaldH. Nereye gidiyor? Binaya girdiklerinden beri garip
davranHyordu. Gözetmene döndü. "Bu evin ne olduFunu biliyor musunuz?"
Sophie'nin oraya gitmesine KaKHrmHK olan genç adam baKHnH salladH. "OrasH Kapelin
rektörlüFüdür. apel müdürü orada yaKar. AynH zamanda Rosslyn VakfH'nHn baKkanHdHr."
Durdu. "Ve benim büyükannemdir."
"Büyükanneniz Rosslyn VakfH'nHn baKkanH mH?"
Genç adam baKHnH salladH. "Onunla birlikte rektörlükte yaKHyorum. apeli idare etmesine
yardHm edip, tur rehberliFi yapHyorum." OmuzlarHnH silkti. "HayatHm boyunca burada yaKadHm.
Büyükannem beni o evde büyüttü."
Sophie için endiKelenen Langdon, seslenmek için Kapelin kapHsHna doFru yürüdü. Yan yola
geldiFinde durdu. Genç adamHn söylediFi bir Keyin yeni farkHna varmHKtH.
Beni büyükannem büyüttü.
Langdon önce kayalHklarda yürüyen Sophie'ye, sonra elindeki gül aFacH kutuya baktH.
"-mkâns z." Langdon yavaKça yeniden genç adama döndü. "Büyükannenizde bunun gibi bir
kutu olduFunu söylediniz deFil mi?"
'THpatHp aynH."
"Onu nereden almHK?"
"Büyükbabam onun için yapmHK. Ben henüz bir bebekken ölmüK ama büyükannem hâlâ
ondan bahseder. Elleriyle harikalar yarattHFHnH söyler. Her Keyi yapabilirmiK."
Langdon hayal edilmesi imkânsHz baFlantHlarHn ortaya çHktHFHm hissediyordu. "Sizi
büyükannenizin büyüttüFünü söylüyorsunuz. Ailenize ne olduFunu sormamHn sakHncasH var
mH?"
Genç adam KaKHrmHK gibi görünüyordu. "Ben küçükken ölmüKler." Durdu. "Büyükbabamla
aynH gün."
Langdon'Hn kalbi teklemiKti. "Bir araba kazasHnda mH?"
Gözetmen, zeytin yeKili gözlerindeki hayret ifadesiyle geri çekildi. "Evet, bir araba kazasH.
Bütün ailem o gün öldü. BüyükbabamH, ailemi ve..." Gözlerini kapHya çevirerek durdu.
Langdon, "Ve kHz kardeKinizi," dedi.

KayalHklarHn üstündeki taK ev, tHpkH Sophie'nin hatHrladHFH gibiydi. AkKam karanlHFH
çöküyordu, evin sHcak ve davetkâr bir havasH vardH. KapHnHn açHk kafeslerinden dHKarH ekmek
kokusu yayHlHyor ve pencerelerde altHn rengi bir HKHk parlHyordu. Sophie yaklaKHrken içeriden
gelen hHçkHrHk seslerini duydu.
Tel kapHdan içeri baktHFHnda, koridorda yaKlH bir kadHnHn aFlamakta olduFunu gördü.
KadHnHn uzun, gür, gümüK rengi saçlarH onun hafHzasHndaki anHlan canlandHrmHKtH. Sophie
kendisinin o yöne doFru çekildiFini hissederek, verandanHn merdivenlerine adHmHnH attH. YaKlH
kadHn bir adamHn çerçeveli fotoFrafHna sarHlmHK sevgi dolu bir. üzüntüyle parmaklarHnH adamHn
yüzünde gezdiriyordu.
Bu, Sophie'nin çok yakHndan tanHdHFH bir yüzdü.
Grand-pére?
KadHn dün gece, büyükbabasHnHn üzücü ölüm haberini almHK olmalHydH.
Sophie'nin ayaFHnHn altHndaki tahtalardan biri gHcHrdayHnca kadHn yavaKça döndü ve
üzüntülü gözleri Sophie'yle karKHlaKtH. Sophie kaçHp gitmek istedi ama olduFu yerde çakHlH
kalmHKtH. FotoFrafH bHrakHp kapHya doFru yaklaKHrken, kadHn ateKli gözlerini hiç kHrpmamHKtH.
ki kadHn ince telin arkasHndan birbirlerine bakHncaya kadar sanki bir sonsuzluk yaKanmHKtH.
ArdHndan, kabaran bir okyanus dalgasH gibi kadHnHn görüntüsü belirsizlikten... inanmayHKa...
umuda... ve sonunda neKeye dönüKmüKtü.
KadHn kapHyH iterek açtH ve dHKarH çHktH. Sophie'nin Koka uFramHK yüzünü yumuKak ellerinin
arasHna aldH. "Oh, benim sevgili yavrum... haline bak!"
Sophie, onu hatHrlayamadHFH halde, bu kadHnHn kim olduFunu biliyordu. KonuKmaya çalHKtH
ama nefes bile alamHyordu.
KadHn, onun alnHnH öpüp, hHçkHrarak aFlarken, "Sophie," dedi.
Sophie ancak fHsHltH halinde konuKabiliyordu. "Ama... Grand-pére senin..."
"Biliyorum," KadHn nazik ellerini Sophie'nin omuzlarHna koydu ve ona tanHdHk gözlerle
baktH. "Büyükbaban ve ben çok fazla Key söylemek zorunda kaldHk. DoFru olduFunu
düKündüFümüz Keyi yaptHk. Çok üzgünüm. Bu senin kendi güvenliFin içindi prenses."
Sophie, onun son sözlerini duyduFunda aklHna hemen, onu yHllarca prenses diye çaFHran
büyükbabasH geldi. imdi büyükbabasHnHn sesi Rosslyn'in eski taKlarHnda yankHlanHyor,
topraFHn üstüne konarak, aKaFHdaki bilinmeyen boKluklarda çHnlHyor gibiydi.
KollarHnH Sophie'ye dolayan kadHnHn gözyaKlarH daha hHzlH akHyordu. "Büyükbaban sana her
Keyi anlatmayH öylesine çok istedi ki. Ama ikinizin arasH pek iyi deFildi. Çok uFraKtH.
AçHklanacak çok Key var. AçHklanmasH gereken o kadar çok Key var ki." Sophie'nin alnHnH bir
kez daha öptü. "ArtHk sHr yok prenses. Ailen hakkHndaki gerçeFi öFrenmenin zamanH geldi."
Genç gözetmen gözlerindeki umut HKHltHsHyla bahçeden hHzla koKarak gelirken, gözyaKlarH
içinde birbirlerine sarHlan Sophie ile büyükannesi, verandanHn merdivenlerinde oturuyorlardH.
"Sophie?"
Sophie gözyaKlarHyla ayaFa kalkarak baKHnH salladH. Genç adamHn yüzünü tanHmHyordu ama
kucaklaKHrken, damarlarHnda dolaKan kanHn gücünü hissedebiliyordu... artHk ortak olduFunu
anladHFH kanHn.
Langdon, onlara katHlmak üzere çimenlerden yürürken, Sophie daha dün kendisini
dünyada yapayalnHz hissettiFine inanamHyordu. Ve Kimdi, bir Kekilde bu yabana yerde, fazla
tanHmadHFH üç kiKinin eKliFinde, sonunda kendini evinde hissediyordu.
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Rosslyn'de akKam olmuKtu.
TaK evin verandasHnda tek baKHna ayakta duran Robert Langdon arkasHndaki tel kapHdan
gelen kahkaha ve birbirlerine kavuKmanHn getirdiFi mutluluk seslerinin tadHnH çHkarHyordu.
Elinde tuttuFu Brezilya kahvesi ile dolu fincan yorgunluFunu alHrken, bu dinlencenin fazla
sürmeyeceFini biliyordu. ArtHk vücudu dayanamayacak kadar bitkin düKmüKtü.
ArkasHndan gelen bir ses, "DHKarH çok sessiz çHktHnHz," dedi.
ArkasHnH döndü. SaçlarH akKamHn HKHklarHyla pHrHldayan, Sophie'nin büyükannesi dHKarH
çHkmHKtH. smi, en azHndan son yirmi sekiz yHldHr Marie Chauvel idi.
Langdon yorgun bir ifadeyle tebessüm etti. "Ailenizi biraz baK baKa bHrakmak istedim."
Pencereden bakHnca Sophie'nin erkek kardeKiyle konuKmakta olduFunu gördü.
Marie gelip, yanHnda durdu. "Bay Langdon, Jacques'in öldürüldüFünü ilk duyduFumda
Sophie'nin güvenliFi konusunda dehKete düKmüKtüm. HayatHm boyunca, bu akKam onu
kapHmHn önünde görmek kadar rahatlatan bir Key olmadH. Size ne kadar teKekkür etsem azdHr."
Langdon nasHl cevap vereceFim bilemiyordu. Sophie ile büyükannesine özel
konuKmalarHnH teklif etmiK olmasHna karKHn, Marie, onun da gelip dinlemesini istemiKti. E)imin
size güvendi i belli Bay Langdon, ben de öyle yapaca m.
Böylece Langdon, Sophie'nin yanHnda kalmHK ve Marie'nin, ailesi hakkHnda Sophie'ye
anlattHklarHn! sessiz bir KaKkHnlHk içinde dinlemiKti. Her ikisinin de Merovingian ailelerinden
olmasH inanHlmazdH –MagdalalH Meryem ve sa Mesih'in torunlarH. Sophie'nin ailesi ve atalarH,
korunmak amacHyla soyadlarHnH Plantard ve Saint-Clair olarak deFiKtirmiKlerdi. OnlarHn
çocuklarH bu kanbaFHnHn doFrudan vârisleriydiler ve bu yüzden tarikat tarafHndan dikkatle
korunmuKlardH. Sophie'nin ailesi sebebi belirsiz bir araba kazasHnda öldüFünde, tarikat asil
soyun kimliFinin keKfedilmesinden korkmuKtu.
Marie acHyla titreyen bir sesle, "Büyükbaban ve ben," diye açHkladH. "O telefonu
aldHFHmHzda derhal bir karar vermek zorundaydHk. Ailenin arabasH nehirde bulunmuKtu."
Gözlerindeki yaKlan kuruladH. "AltHmHz siz iki torunumuz da dahil o gece aynH arabada seyahat
edecektik. Son anda planlarHmHzH deFiKtirmiKtik, annen ve baban arabada yalnHzdHlar. KazayH
duyduFumuzda Jacques ve benim gerçekte olanlarH bilmemizin imkânH yoktu... ya da bunun
gerçekten bir kaza olup olmadHFHnH." Marie, Sophie'ye baktH. "TorunlarHmHzH korumamHz
gerektiFini biliyorduk ve en iyisi olduFunu düKündüFümüz Keyi yaptHk. Jacques polise benim
ve erkek kardeKinin de o arabada olduFumuzu söyledi... ikimizin cesedi akHntHya kapHlmHK
olmalHydH. Daha sonra erkek kardeKinle ben tarikatla birlikte saklandHk. Ünlü bir kiKi
olduFundan Jacques saklanmak gibi bir lükse sahip deFildi. Çocuklardan büyük olan
Sophie'nin Paris'te kalHp Jacques tarafHndan yetiKtirilmesi daha mantHklHydH, tarikatHn kalbine
ve korumasHna daha yakHn olarak." Sesi fHsHltHya dönüKmüKtü. "YapmamHz gereken en zor Key,
aileyi bölmekti. Jacques ile ben birbirimizi nadiren gördük, tabii en gizli toplantHlarda...
tarikatHn korumasH altHnda. KardeKliFin sadHk kaldHFH bazH törenler vardHr."
Langdon hikâyenin daha derinlere gideceFini, fakat geri kalanHnH duymamasH gerektiFini
hissetmiKti. Bu yüzden dHKarH çHkmHKtH. imdi Rosslyn'in sivri tepelerine bakarken, onun
çözülmemiK sHrrHnH düKünmekten kendini alamHyordu. Kâse gerçekten burada Rosslyn'de mi?
E er öyleyse, Sauniére'in )iirinde bahsetti i b çak ve kadeh neredeler?
Langdon'Hn elini iKaret eden Marie, "Onu ben alHrHm," dedi.
"Oh, teKekkürler." Langdon boKalan kahve fincanHnH geri uzattH.
Marie, ona baktH. "Di er elinizdekinden bahsediyordum Bay Langdon."
BakHKlarHnH indiren Langdon, Sauniére'in papirüsünü tuttuFunu fark etti. Daha önce gözden
kaçHrdHFH bir Keyi görmek umuduyla onu yeniden kripteksin içinden çHkarmHKtH. "Elbette,
affedersiniz."

Marie kâFHdH alHrken neKeli görünüyordu. "Paris'te, bu gül aFacH, kutunun geri döndüFünü
görmekten son derece memnun olacaFHnH bildiFim bir bankacH var. André Vernet, Jacques'in
çok yakHn bir arkadaKHydH ve Jacques, ona son derece güveniyordu. André, Jacques'in bu
kutunun korunmasH ricasHnH yerine getirmek için her Keyi yapardH."
Buna beni vurmak da dahil, diye düKünen Langdon, adamcaFHzHn burnunu kHrmHK
olabileceFini hatHrlayarak, bu konuya deFinmemeye karar verdi. Langdon Paris'i
düKündüFünde aklHna aynH gece öldürülen diFer üç sénéchaux gelmiKti. "Peki ya tarikat?
imdi ne olacak?"
"Çarklar dönmeye baKladH bile Bay Langdon. KardeKlik yüzyHllardHr ayakta, bunu da
atlatacaktHr. Üst kademeye geçmek ve yeniden yapHlanmak için sHrada bekleyenler var."
Langdon gece boyunca Sophie'nin büyükannesinin tarikat faaliyetleriyle yakHn baFlan
olduFundan KüphelenmiKti. Her Keyden önce, tarikatHn her zaman kadHn üyeleri olmuKtu. Dört
Büyük Üstat kadHndH. Sénéchaux'lar geleneksel olarak erkeklerden –muhafHzlar- seçiliyordu
ama tarikatta kadHnlarHn daha yüce bir statüsü vardH ve herhangi bir kademeden en üst
kademeye geçebilirlerdi.
Langdon, Leigh Teabing'i ve Westminster ManastHrH'nH düKündü. Aradan yHllar geçmiK gibi
geliyordu. "Kilise eKinize ZamanHn Sonu geldiFinde Sangreal Belgeleri'ni açHklamamasH
yolunda baskH yapHyor muydu?"
"Aman TanrHm hayHr. ZamanHn Sonu paranoyak zihinlerin uydurmasH. Tarikat
öFretilerinde, Kâse'nin açHklanmasH gereken tarihe deFinen hiçbir Key yoktur. Tam aksine,
tarikat her zaman Kâse'nin asla açHklanmamasH gerektiFine inanmHKtHr."
Langdon KaKHrmHKtH. "Asla mH?"
"RuhlarHmHzH ayakta tutan gizem ve meraktHr, Kâse'nin kendisi deFil. Kâse'nin güzelliFi
onun semavi doFasHndadHr." Marie Chauvel Kimdi Rosslyn'e bakHyordu. "BazHlarH için Kâse,
onlara sonsuz hayatH getirecek olan kadehtir. BazHlarH için ise, kayHp belgelerin ve gizli tarihin
arayHKH. Ve pek çoklarH için sanHrHm Kutsal Kâse sadece muhteKem bir fikirdir... günümüzün
kaos içindeki dünyasHnda bile bizlere ilham verecek ulaKHlmaz bir hazine."
"Peki ama Sangreal Belgeleri gizli kalHrsa, MagdalalH Meryem hikâyesi sonsuza dek yok
olmayacak mH?"
"Öyle mi olacak? EtrafHnHza bakHn. Onun hikâyesi resimde, müzikte ve kitaplarda
anlatHlHyor. Her gün biraz daha fazla. Sarkaç sallanHyor, Tarihimizin tehlikelerini anlamaya
baKlHyoruz... ve yHkHcH yollarHmHzH. Kutsal diKiyi yeniden canlandHrmamHz gerektiFinin farkHna
varHyoruz," Durdu. "Kutsal diKi sembolleri hakkHnda bir araKtHrma yazdHFHnHzH söylemiKtiniz,
öyle deFil mi?"
"Evet."
Gülümsedi. "Onu bitirin Bay Langdon. Onun KarkHsHnH söyleyin, DünyanHn modern
ozanlara ihtiyacH var."
VerdiFi mesajHn üzerinde yarattHFH aFHrlHFH hisseden Langdon sustu. lerideki açHk arazide
ay, aFaçlarHn üstünde yükseliyordu. Gözlerini Rosslyn'e çeviren Langdon, onun sHrrHnH
öFrenmek için çocuksu bir heves duydu. Sorma, dedi kendi kendine. Zaman uygun de il.
Marie'nin elindeki papirüse, sonra da Rosslyn'e baktH.
NeKeli görünen Marie, "Soruyu sorun Bay Langdon," dedi. "DoFruyu duymayH hak
ettiniz."
Langdon yüzünün kHzardHFHnH hissetti.
"Kâse'nin burada, Rosslyn'de olup olmadHFHnH bilmek istiyorsunuz."
"Bana söyleyebilir misiniz?"
Marie öfkelenmiK gibi içini çekti. " u insanlar neden Kâse'nin huzur içinde yatmasHna izin
vermiyorlar?" Sonra güldü, eFlendiFi belli oluyordu. "Neden burada olduFunu
düKünüyorsunuz?"

Langdon, onun elindeki papirüsü iKaret etti, "EKinizin Kiiri açHkça Rosslyn'den bahsediyor
ama bir de Kâse'ye bekçilik eden bHçak ile kadeh var. Orada bHçak ve kadeh sembollerini
göremedim."
Marie, "BHçak ve kadeh mi?" diye sordu. "Tam olarak neye benziyorlar?"
Langdon, onun kendisiyle dalga geçtiFini anlamHKtH ama oyuna katHlarak, sembolleri
çabucak tasvir etti.
Marie'nin yüzünden belli belirsiz bir hatHrlama ifadesi geçti. "Ah, evet, elbette. BHçak,
erkek olan her Keyi temsil eder. u Kekilde çiziliyor, öyle deFil mi?" Karet parmaFHnH
kullanarak, avuç içine bir Kekil çizdi.

"Evet," dedi Langdon. Marie, Keklin daha az kullanHlan kapalH biçimini çizmiKti ama
Langdon sembolün her iki kullanHlHKHnH da önceden görmüKtü.
Yine avuç içine çizerek, "Ve tersi ise," dedi. "DiKiyi temsil eden kadeh."

"DoFru," dedi Langdon.
"Ve siz bana burada, Rossilyn apeli'nde var olan yüzlerce sembol arasHnda bu iki Keklin
yer almadHFHnH söylüyorsunuz, öyle mi?"
"OnlarH görmedim."
"Peki ben size gösterirsem, uyuyabilecek misiniz?"
Langdon cevap vermeye fHrsat bulamadan, Marie Chauvel verandadan indi ve Kapele
doFru yürümeye baKladH. Langdon, onun arkasHndan koKturdu. Eski binaya girdiklerinde,
Marie HKHklarH açtH ve mabedin ortasHnda, yerde duran sembolü gösterdi. " Kte burada Bay
Langdon. BHçak ve kadeh."
Langdon aKHnmHK zemine baktH. BoKtu. "Burada hiçbir Key..."
çini çeken Marie, Kapelin o ünlü aKHnmHK yolu üzerinde adHm atmaya baKladH. Langdon’Hn
akKamüstü gördüFü ziyaretçilerin yürüdüFü aynH yolda. Gözleri dev sembolün farkHna
vardHFHnda, hâlâ bir Key anlamHyordu. "Ama bu Davut'un..."
Langdon sonunda hayrete düKerek anladHFHnda, konuKmayH kesti.

B çak ve kadeh.
Birbirinin içine geçmi).
Davut'un y ld z ... erkek ile di)inin mükemmel birle)imi... Süleyman' n Mührü... erkek ile
di)i ilahlar n Yahweh ile Shekinah oturdu una inan lan Kudsülakdas' n i)areti.
Langdon söyleyeceklerini toparlayabilmek için bir dakikaya ihtiyacH vardH. " iir burayH,
Rosslyn’i gösteriyor. Kesinlikle. Mükemmel bir biçimde."
Sophie gülümsedi. "Öyle görünüyor."
AklHna gelenler tüylerini ürpertmiKti. "Demek ki Kutsal Kâse altHmHzdaki mahzende, öyle
mi?"
Marie güldü. "Sadece ruhu. TarikatHn en eski vazifelerinden biri de Kâse'yi, sonsuza dek
huzur içinde yatacaFH anavatanH Fransa'ya geri götürmekti. Onun güvenliFini korumak için

yüzyHllar boyunca bir ülkeden diFerine taKHdHlar. Bu Kerefini zedeliyordu. Büyük Üstat
olduFunda Jacques'Hn görevi, onu Fransa'ya geri getirip, kraliçeye uygun bir dinlenme yeri
inKa ederek Kerefini onarmaktH."
"Peki bunu baKardH mH?"
imdi yüzü ciddileKmiKti. "Bay Langdon, bu gece benim için yaptHklarHnHzH göz önünde
bulundurarak, Rosslyn VakfH'nHn baKkanH olarak, size Kâse'nin artHk burada olmadHFHnH
söyleyebilirim."
Langdon Hsrar etmeye kararlHydH. "Ama kilit taKH, Kutsal Kâse'nin Kimdi saklH olduFu
yerden bahsetmeli. Neden Rosslyn’i iKaret etsin?"
"Belki de okuduFunuzdan yanlHK anlam çHkartHyorsunuzdur. UnutmayHn, Kâse yanHltHcH
olabilir. Merhum eKimin olduFu gibi."
"Ama daha ne kadar açHk olabilir ki?" diye sordu. "BHçak ve kadehle iKaretlenmiK bir
yeraltH mahzeninin üstünde duruyoruz, Usta MasonlarHn sanatHyla süslenmiK, yHldHzlH bir
tavanHn altHndayHz. Her Key Rosslyn’i anlatHyor."
"Pekâlâ, Ku gizemli Kiire bir bakayHm." Papirüsü açarak, Kiiri yüksek sesle okudu.

Kutsal Kâse Roslin'in altHnda
BHçak ve kadeh bekçidir ona
aheserler süsler yataFHnH
Seyrederken yHldHzlH semayH
OkumayH bitirdikten sonra, yüzüne bilmiK bir tebessüm oturmasH biraz zamanHnH almHKtH.
"Aah, Jacques."
Langdon ümitle onu seyrediyordu. "Bunu anl yor musunuz?"
" apelin yerinde de Kahit olduFunuz gibi Bay Langdon, basit Keyleri görmenin pek çok
yolu vardHr."
Langdon anlamak için kendini zorladH. Jacques Sauniére ile ilgili her Keyin çift anlamH var
gibiydi ve Langdon daha ötesini göremiyordu.
Marie yorgunlukla esnedi. "Bay Langdon, size bir itirafta bulunacaFHm. Kâse'nin Ku an
bulunduFu yeri hiç görmedim. Ama elbette, son derece nüfuzlu bir erkekle evliydim... ve
kadHnlHk içgüdülerim kuvvetlidir." Langdon konuKmak üzereyken Marie devam etti. "Bunca
emeFin ardHndan, Rosslyn'den gerçek cevaplarla ayrHlamayacak olmanHza gerçekten üzgünüm.
Ama bir Key bana, sonunda aradHFHnHzH bulacaFHnHzH söylüyor. Bir gün anlayacaksHnHz."
Gülümsedi. "Bu gerçekleKtiFinde, sHrrH saklayabileceFiniz konusunda size, herkesten daha
fazla güveniyorum."
KapHya gelen birinin sesi duyuldu. "Her ikiniz de yok oldunuz," dedi Sophie.
KapHda duran Sophie'ye doFru yürüyen büyükannesi, "Gitmek üzereydim," dedi. " yi
geceler, prenses." Sophie'nin alnHnH öptü. "Bay Langdon'H geç vakitlere kadar ayakta tutma."
Langdon ile Sophie, büyükannesinin taK eve doFru yürümesini seyrettiler. Sophie,
Langdon'a döndüFünde, gözleri duyguluydu. "Tam olarak beklediFim son bu deFildi."
-ki ki)i olduk, diye düKündü Langdon. Sophie'nin duygularHna yenik düKtüFünü
görebiliyordu. Bu akKam aldHFH haberler, tüm hayatHnH deFiKtirmiKti. " yi misin? Kabullenmesi
zor bir durum."
Sophie sessizce gülümsedi. "Bir ailem var. Ke buradan baKlayacaFHm. Kim olduFumuz ve
nereden geldiFimiz biraz vakit alacak."
Langdon sessizliFini bozmadH.
Sophie, "Bu geceden sonra da bizimle kalacak mHsHn?" diye sordu. "En azHndan birkaç gün
için."
Bundan daha fazlasHnH istemeyen Langdon içini çekti. "Burada ailenle biraz baK baKa
kalman gerek Sophie. Sabah Paris'e geri dönüyorum."

Hayal kHrHklHFHna uFramHK, fakat yapHlmasH gerekenin bu olduFunu biliyormuK gibi
görünüyordu. Bir süre her ikisi de konuKmadH. Sonunda Sophie uzanarak onun elini tuttu ve
Kapelden dHKarH çHkardH. KayalHklardaki küçük bir çHkHntHya doFru yürüdüler. Önlerinde uzanan
skoçya kHr manzarasH, aralanan bulutlarHn arasHndan sHzan ay HKHFHyla kaplanmHKtH. Elele
tutuKarak, üzerlerine çöken yorgunluFun verdiFi sessizlik içinde durdular.
imdi yHldHzlar parlamaya baKlamHKtH ama doFu tarafHndaki bir nokta hepsinden daha
parlaktH. Onu görünce Langdon gülümsedi. Bu Venüs'tü. Eski tanrHça, sabit ve sabHrlH HKHFHyla
gökyüzünde parlHyordu.
AkKam serinlemeye baKlamHKtH, aKaFHdaki ovalardan soFuk bir rüzgâr esiyordu. Bir süre
sonra Langdon, Sophie'ye baktH. Gözlerini kapatmHKtH, dudaklarHnda halinden memnun bir
gülümseme vardH. Langdon kendi gözlerinin aFHrlaKmaya baKladHFHnH hissedebiliyordu.
stemeden onun elini sHktH. "Sophie?"
Sophie gözlerini yavaKça açarak ona döndü. Yüzü ay HKHFHnda çok güzel görünüyordu.
Uykulu bir ifadeyle ona gülümsedi. "Merhaba."
Langdon, Paris'e onsuz döneceFi için beklenmedik bir üzüntü duyduFunu fark etti. "Sen
uyanmadan gitmiK olabilirim." Durdu, boFazHnda bir yumru düFümlenmiKti. "Üzgünüm, bu
Keyde pek iyi deFilim..."
Sophie uzanarak, yumuKak elini onun yüzüne götürdü. Sonra öne doFru eFilerek,
yanaFHndan hafifçe öptü. "Seni bir daha ne zaman görebilirim?"
Onun gözlerinde kaybolan Langdon'Hn bir an için baKH döndü. "Ne zaman mH?" Durdu,
aynH Keyi kendisinin de ne kadar istediFini acaba biliyor mu, diye düKündü. " ey, aslHnda
gelecek hafta Floransa'da bir konferans vereceFim. Bir hafta kadar orada olacaFHm ve yapacak
fazla iKim olmayacak."
"Bu bir davet mi?"
"Lüks içinde yaKayacaFHz. Bana Brunelleschi'de bir oda ayHrdHlar."
Sophie muzip bir edayla gülümsedi. "Çok Key bekliyorsunuz Bay Langdon."
KulaFa nasHl geldiFini anladHFHnda lafH çevirmeye çalHKtH. "Ben aslHnda Key demek..."
"Sizinle Floransa'da buluKmak kadar çok istediFim bir Key olamaz Bay Langdon. Ama bir
KartHm var." Ciddi bir tonla konuKmaya baKladH. "Müze yok, kilise yok, mezar yok, sanat yok,
kutsal emanet yok."
"Floransa'da mH? Bir hafta boyunca mH? Yapacak baKka bir Key yok."
Sophie uzanarak onu bir kez daha öptü, bu kez dudaklarHndan. VücutlarH bir araya geldi,
önce nazikçe, sonra tamamen. Sophie kendini geri çektiFinde, gözleri umut doluydu.
"Evet," diyebildi Langdon. "Bu bir randevu."

Sonuç
Robert Langdon sHçrayarak uyandH. Rüya görüyordu. YataFHnHn yanHnda duran bornozun
üstünde HOTEL RITZ PAR S armasH iKliydi. Stor perdelerin arasHndan süzülen loK HKHFH
gördü. Ak)am karanl m seher vakti mi, diye düKündü.
Langdon'Hn vücudu sHcak ve halinden oldukça memnundu. Son iki gündür uykusuzluFun
acHsHnH çHkartHyordu. Yatakta yavaKça doFrulduFunda, onu neyin uyandHrdHFHnH fark etti... Ku
garip düKünce. Günlerdir bir bilgi yaFmurunu çözümlemeye çalHKHyordu ama Kimdi daha önce
hiç düKünmediFi bir Keyin üzerine yoFunlaKmHKtH.
Olabilir mi?
Uzun süre kHpHrdamadan durdu.
Yataktan çHkarak, mermer duKa ilerledi. çine girdiFinde, güçlü fHskiyelerden fHKkHran su
omuzlarHna masaj yaptH. Ama aklHndaki düKünce onu hâlâ büyülüyordu.
-mkâns z.
Langdon yirmi dakika sonra Ritz Otel'den Vendôme MeydanH'na çHkmHKtH. AkKam olmak
üzereydi. Günlerce uyumak, geceyle gündüzü birbirine karHKtHrmasHna neden olmuKtu...
bununla birlikte aklH tuhaf bir Kekilde baKHndaydH. DüKüncelerinden arHnmak için otel lobisinde
durup bir sütlü kahve içmeye kendi kendine söz vermiKti ama bacaklarH onu doFruca ön
kapHya, canlanmaya baKlayan Paris akKamHna taKHmHKlardH.
Rue des Petits Champs'dan doFuya yürüyen Langdon giderek heyecanlanHyordu. Rue
Richelieu'den, Palais Royal bahçelerinden gelen yasemin kokularHnHn havayH yumuKattHFH
güneye döndü.
AradHFHnH görünceye kadar güneye doFru yürümeye devam etti. CilalH siyah mermerden
yapHlmHK,.pHrHl pHrHl parlayan ünlü sHrakemer. Üzerine giderek, ayaklarHnHn altHndaki yüzeyi
gözleriyle taradH. Birkaç saniye sonra, orada olduFunu bildiFi Keyi bulmuKtu... mükemmel bir
düz çizgi oluKturacak Kekilde yere gömülmüK bronz madalyonlar. Her bir yuvarlaFHn çapH bir
santimdi ve üzerlerine N ile S harfleri iKlenmiKti.
Nord. Sud.MadalyonlarHn oluKturduFu düz çizgiyi gözleriyle takip ederek güneye döndü. zleri takip
ederek yeniden hareketlendi, yürürken kaldHrHma bakHyordu. Comedie-Française'nin köKesine
geldiFinde, ayaFHnHn altHnda baKka bir bronz madalyon belirdi. Evet!
Langdon yHllar önce Paris sokaklarHnHn bu bronz iKaretlerden 135'iyle donatHldHFHnH
öFrenmiKti. ehrin kuzey-güney ekseni üzerinde kaldHrHmlara, avlulara ve sokaklara
gömülerek yerleKtirilmiKlerdi. Bir keresinde çizgiyi SacreCoeur'dan baKlayarak, Seine
üzerinden kuzeye doFru takip etmiK ve sonunda Paris Rasathanesi'ne varmHKtH. Kte orada
izlediFi kutsal yolun önemini keKfetmiKti.
Dünyan n orijinal ba)lang ç meridyeni.
Dünyan n ilk s f r boylam .
Paris'in eski Gül Çizgisi
imdi Langdon Rue de Rivol'de koKuKtururken, varHK noktasHnHn uzanabileceFi kadar
yakHnda olduFunu hissediyordu. Bir bloktan az kalmHKtH.

Kutsal Kâse Roslin'in altHnda
imdi dalgalar halinde algHlamaya baKlHyordu. Sauniére'in Roslin kelimesinin eski
okunuKunu yazmasH... bHçak ve kadeh... ustalarHn eserleriyle süslü mezar.
-

Kuzey-Güney.

Sauniére bu yüzden mi benimle konu)mas gerekti ini dü)ünüyordu? Fark nda olmadan
gerçe i tahmin mi etmi)tim?
AyaklarHnHn altHndaki Gül Çizgisi'ni hissederek, onun rehberliFini izleyerek, götürdüFü
yere doFru koKuyordu. Uzun Richelieu Geçidi'ne girdiFinde, aklHna gelenler yüzünden
ensesindeki tüyler ürperdi. Bu tünelin sonunda, en gizemli Paris anHtlarHndan birinin
durduFunu biliyordu... 1980'lerde Sfenks'in kendisi, gizli çevrelere dahil olduFu fHsHldanan bir
adam, Francois Mitterand tarafHndan Hsmarlanan ve masraflarH ödenen anHt. Paris'e bHraktHFH
son mirasH Langdon birkaç gün önce ziyaret etmiKti.
Ba)ka bir ömür.
Langdon son kalan enerjisiyle geçitten fHrlayarak o tanHdHk avluya çHktH ve durdu. Nefes
nefese kalmHK bir halde yavaKça gözlerini kaldHrdH ve hayretler içinde önünde duran parHltHlH
yapHya baktH.
Louvre Piramidi.
KaranlHkta parlHyordu.
HayranlHkla izleyiKi kHsa sürdü. SaF tarafHnda olan Keyle daha çok ilgileniyordu.
DöndüFünde, ayaklarHma.yeniden eski Gül Çizgisi'nin görünmez patikasHnH takip ettiFini
hissetti. AyaklarH onu avludan çHkararak Carrousel de Louvre'a götürdü... düzgün çitlerle
çevrili devasa dairesel çimenlik. Tarih öncesi çaFlarda Paris'teki doFaya tapma festivalleri
burada kutlanHrdH... verimliliFi ve tanrHçayH kutlamak için düzenlenen neKeli ayinler.
Langdon taflanlarH aKarak, çimenlikli alana girerken, bir baKka dünyaya adHmHnH attHFHnH
hissediyordu. Bu kutsal toprak Kimdi Kehrin en alHKHlmadHk anHtlarHndan biriyle iKaretlenmiKti.
Tam ortada, topraFa kristal bir yarHk gibi dalan camdan yapHlmHK dev ters piramidi birkaç gece
önce Louvre'un bodrum katHndaki antresinde görmüKtü.
La Pyramide Inversée.
Langdon ürkek adHmlarla kenara kadar yürüdü ve Louvre'un kehribar rengi HKHkla
aydHnlatHlmHK yeraltH tesisine baktH. Gözleriyle sadece devasa ters piramide deFil, aynH
zamanda onun tam altHnda yatan Keye bakHyordu. AKaFHdaki odanHn zemininde, en minik
yapHlardan biri duruyordu... Langdon’Hn çalHKmasHnda bahsettiFi.yapH.
Langdon akla hayale gelmeyecek ihtimalin verdiFi dehKetle ürpermiKti. BakHKlarHnH
kaldHrHp yeniden Louvre'a bakarken, müzenin dev kanatlarHnHn kendisini kucakladHFHnH
hissetti... dünyanHn en güzel sanat eserleriyle süslü koridorlar.
Da Vinci... Botticelli...

aheserler süsler yataFHnH
Bir kez daha merakla bakHKlarHnH cama indirerek, aKaFHdaki minik yapHya baktH.
Oraya inmeliyim!
AdacHktan çHkarak, avludan Louvre'un yüksek piramit giriKine doFru koKturmaya baKladH.
Günün son ziyaretçileri müzeden azar azar çHkHyorlardH.
Döner kapHyH iterek içeri giren Langdon, merdivenden piramidin aKaFHsHna doFru inmeye
baKladH. HavanHn giderek serinlediFini hissedebiliyordu. En alta ulaKtHFHnda, Louvre'un
avlusunun altHndan La Pyramide Inversée'ye doFru uzanan uzun tünele girdi.
Tünelin sonunda geniK bir odaya ulaKmHKtH. Tavandan sarkan ters piramit tam Önünde
duruyordu... nefes kesici bir V Keklindeki cam.
Kadeh.
Langdon gözleriyle aKaFH doFru daralan formunu takip ederek, yerden iki metre yukarHda
duran ucuna baktH. Kte onun tam altHnda, o minik yapH duruyordu.
Minyatür bir piramit. Sadece doksan santim boyundaydH. Bu devasa tesiste, küçük
boyutlarda inKa edilmiK tek yapH oydu.

Langdon'Hn çalHKmasH, Louvre'daki tanrHça sanatH koleksiyonunu anlatmakla beraber, bu
mütevazH piramitten de bahsetmiKti. "Minyatür yap , sanki bir buzda n n tepesiymi) gibi,
yerden yukar do ru ç k nt yapar... a)a ya gizli bir oda gibi saklanm ), piramit seklindeki
devasa bir mahzenin zirvesi."
BoK antrenin yumuKak HKHklarHyla aydHnlatHlmHK iki piramidin uçlarH birbirlerine bakHyordu.
Gövdeleri mükemmelce yerleKtirilmiKti, uçlarH neredeyse birbirine deFiyordu.
Kadeh yukarHda. BHçak aKaFHda.

BHçak ve kadeh kapHsH üstünde bekçilik eder.
Langdon, Marie Chauvel'in sözlerini duyuyordu. Bir gün her )eyi anlayacaks n.
UstalarHn eserleriyle çevrili eski Gül Çizgisi'nin altHnda duruyordu. Sauniére'in
gözetleyebilece i daha iyi bir yer olabilir miydi? imdi artHk en sonunda, Büyük Üstat'Hn
dizelerinin gerçek manasHnH anlayabiliyordu. Gözlerini gökyüzüne çevirerek, camHn üstündeki
yHldHzlarla dolu geceye baktH.

AltHnda uyur yHldHzlH semanHn
UnutulmuK sözler, karanlHkta hayalet mHrHltHlarH gibi yankHlanHyordu. Kutsal Kâse aray ) ,
Magdalal Meryem'in kemikleri önünde diz çökme aray ) d r. D )lanan kad n n ayaklan
dibinde dua etmek için ç k lan bir yolculuktur.
Robert Langdon içinde uyanan ani bir saygH dürtüsüyle dizlerinin üstüne çöktü.
Bir an için bir kadHn sesi duyduFunu sandH... yüzyHllarHn getirdiFi bilgelik... topraFHn
derinliklerinden yukarH doFru fHsHldHyordu.

