
























































































Dikkatlice ayağa kalktım, kendimi iyi hissediyordum. Kapıyı 
benim için açtı, kibarca gülümsedi ama gözleri dalga geçer gibiy
di. Dışarıya çıktığımızda yağmur çiselemeye başlamıştı. Bu çok 
hoştu, yüzümdeki yapış yapış teri yağmur yıkadı, buraya geldi
ğimden beri ilk defa havadan sürekli dökülen ıslak şey hoşuma 
gitmişti. 

"Teşekkürler," dedim beni dışarıya doğru takip ederken. 
"Hasta olmam bir işe yaradı, beden dersinden kurtuldum." 

"Her zaman." Önüne doğru bakıyordu. 

"Sen de gidiyor musun? Bu cumartesi yani?" Her ne kadar 
gelecek gibi durmasa da, onun da gelmesini çok isterdim. Onun 
okuldan diğer çocuklarla bir arabaya doluştuğunu hayal bile 
edemiyordum; o aynı dünyaya ait değildi. Ama ben yine de şan
sımı denemek istemiştim. 

"Hepiniz tam olarak nereye gidiyorsunuz?" Hâlâ donuk bir 
ifadeyle önüne bakıyordu. 

"La Push'a, limana." Yüzüne dikkatle bakıp bir anlam çıkar
maya çalıştım. Gözlerini kısmıştı. 

Gülümseyerek göz ucuyla bana baktı. "Davet edildiğimi hiç 
sanmıyorum." 

"Demin seni davet ettim ya," dedim iç geçirerek. 

"Seninle ben bu hafta zavallı Mike'ı daha fazla zorlamayalım 
istersen. Onu kızdırmak istemeyiz." Gözleri yerinde durmuyor
du, onu kızdırma fikri fazlasıyla hoşuna gitmişti. 

"Evet ya, Mike," diye söylendim. Aklımda söyediği 'seninle 
ben' lafı vardı. Bu fazlasıyla hoşuma gitmişti. 

Park yerine gelmiştik. Kamyonetimin olduğu tarafa, sola doğ
ru döndüm. Bir şey beni ceketimden tutup geri çekti. 

"Nereye gittiğini sanıyorsun sen?" dedi öfkeyle. Sıkıca ceke
timden tutuyordu. 

Kafam karışmıştı. "Eve gidiyorum." 
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"Seni eve sağ salim götüreceğime dair söz verdiğimi duyma-
ın mı? Bu haldeyken ben sana araba kullandırır mıyım?" Sesi 
âlâ kızgındı. 

"Ne varmış durumumda? Ya kamyonetim ne olacak?" diye 
lylendim. 

"Alice'e söylerim, okuldan sonra sana bırakır." Beni ceketim
den çekiştire çekiştire arabasına götürüyordu. Düşmemeye çalı
şıyordum, zaten düşsem de muhtemelen beni sürükleyerek gö

rürdü. 

"Bırak gideyim!" diye ısrar ettim. Beni duymazdan geliyor-
jdu. Islak kaldırıma çarpa çarpa arabasına kadar geldik. Sonunda 
beni bıraktı, kapıya doğru tökezledim. 

"Ne kadar da ısrarcısın}." dedim. 

"Kapı açık." Söylediği tek şey buydu. Sürücü koltuğuna geçti. 

"Ben eve kendim gidebilecek durumdayım." Çalıştırdığı ara-
ı banın yanında duruyordum. Yağmur şiddetlenmişti, kapişonu-

mu takmamıştım bu yüzden saçlarım sırılsıklam olmuştu. 

Camı açtı ve koltuğun üzerinden bana, "Arabaya bin Bella," 
' dedi. 

Cevap vermedim. Beni yakalamadan önce kamyonetime na
sıl ulaşabileceğimi hesaplıyordum, itiraf etmeliyim, pek bir şan
sım yoktu. 

"Seni buraya geri sürüklerim," dedi planımı tahmin ederek. 

Arabasına binerken ağırbaşlılığımı korumaya çalışıyordum. 
Ama pek de başarılı olduğum söylenemezdi, yağmurdan sıçana 
dönmüştüm ve botlarımın bile içine su girmişti. 

"Bu tamamen gereksiz," dedim sertçe. 

Cevap vermedi. Kontrol düğmeleriyle oynamaya başladı, ısı
tıcıyı açtı, müziğin sesini kıstı. Park yerinden çıkarken put gibi 
durup onunla hiç konuşmamayı planlıyordum ama sonra çalan 
şarkıyı fark ettim. 
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