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Gün Do¤uyor

Do¤an günefl, böylesine serin bir sabah› karfl›lamakta gö-

nülsüz olacak ki, Nod Kasabas›’n›n do¤u tepeleri gerisinde

oyalanmaktayd›. Sabah ifllerini bitirmekte olan belediye

çöpçüleri Claudius Roe ve o¤lu Charlie, bir yolun a¤z›nda

durdular. Süpürgesinin sap›na dayanan Claudius, günün

gazetesinin ön safya manfletini okudu:
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KNIGHTLY OTELİ 
İNŞAATI BAŞLIYOR

Smelterburg İnşaat Şirketi 
temel atma törenine yetişmek için acele ediyor
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“Demek, sonunda o oteli yap›yorlar. Yumurtal› Ek-

mek Festivali felaketi ve travmaya u¤rayan onca ünlü kifli

düflünülürse, bir mucize bu,” dedi o¤luna.

“O gazeteci k›z olanlar› pek umursamam›flt›,” dedi

Charlie. “Onun kasabam›z hakk›ndaki yaz›s› sayesinde

belediye baflkan› otelini yapt›r›yor, bize de pefllerinden sü-

pürülecek turistler geliyor–”

Babas› birdenbire bafl›n› çevirdi.

“Baba? Hey, baba, iyi misin?”

Dallar k›r›l›yor, yolun karfl›s›ndaki mezarl›ktan hafif

bir h›r›lt› yükseliyordu. Charlie, sabah›n alacakaranl›¤›nda

heybetli ve hareketsiz, s›ra s›ra mezar tafllar›n›n belli be-

lirsiz siluetini seçebiliyordu. Ses, tafllar aras›nda bir fleyin

hareket edip kaybolmas›na dek sürdü.

H›r›lt› kesildi ve her fley sessizli¤e gömüldü.

“H›, baba? fiey... neredeyse flafak söküyor... Belki de...

gitsek iyi olur... h›..?”

Charlie döndü, babas›n›n h›zl› ad›mlarla uzaklaflt›¤›n›

gördü.

“Hakl›ysan hakl›s›nd›r, o¤lum,” diye seslendi Clau-

dius geriye do¤ru.

‹ki adam h›zla uzaklafl›rken, kapüflonlu bir siluet me-

zarl›ktan komflu hurdal›¤a geçti ve bir an durup, çok dar

ve çok yüksek binaya flöyle bir bakt›. Evin en üst kat›n-

daki yuvarlak pencerede ›fl›k vard›; gerisi tamamen ka-

ranl›kt›.

Bir el pelerinin katlar› aras›ndan soluk bir foto¤raf

ç›kard›. Foto¤rafta, pekmeze bulanm›fl onlarca insan›n, bir
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kufl bulutu sald›r›s› alt›nda korkuyla büzüldükleri tuhaf

bir sahne görülüyordu. Ancak, arka planda, hiç de korkmufl

görünmeyen, patikli, çizgili pijama giymifl iki kifli vard›.

Birbirlerinin kopyas› olmakla birlikte, biri k›z biri erkekti.

Kargaflan›n ortas›nda, sanki dans ediyorlard›.

Kapüflonlu siluet elindeki foto¤raf› buruflturdu, pe-

lerinin içine soktu, sonra da sisin içinde kayboldu.
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1
Kahvalt›da Kek

Nod Kasabas› lüks otel haberiyle çalkalan›yordu. Belediye

baflkan›, oteli kasaba hurdal›¤›n›n yerine yapt›rarak, “o

kentsel çirkinlik” yerine, “bir kültür ve seçkinlik abidesi”

dikmeyi planl›yordu. K›sa süre sonra Knightly Oteli, Nod

Kasabas› Saat Kulesi’nden, Huysuz Elma A¤ac›’ndan ve

Koflan Nehir’deki üstü kapal› yedi köprüden daha ünlü

olup ç›kacakt›.

‹nflaat neredeyse bafllam›fl, otelin resmi bafllang›c›

olarak temel betonunun dökülece¤i Temel Atma Töreni’ne

de yaln›zca birkaç gün kalm›flt›.
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Buffy’nin Çörek F›r›n›’n›n kahvalt› tezgâh›nda, kasa-

bal› ifladam› Marvin Matterhorn çatal›n› çikolatal› kek di-

limine saplad›.

“Lüks bir otel bizim için en iyi fley,” dedi. “Turizm pa-

ra demektir.”

Tezgâh›n çevresindeki di¤er müflteriler kafalar›n› sal-

lad›lar.

“Do¤ru, do¤ru... ama Bay ve Bayan Elines için üzülü-

yorum,” dedi Buffy, iki yafll› han›m›n kahve fincanlar›n›

doldururken. “K›rk y›ld›r Motel Oteli iflletiyorlar; ama flim-

di otellerini kapamak zorunda kalabilirler.”

“Saçma,” dedi Marvin Matterhorn. Ucunda bir parça

kek olan çatal›n› Buffy’ye çevirdi. “‹fl hayat›nda rekabet

iyidir. ‹nsan› güçlü k›lar! Örne¤in, Smelterburg’dan gelen

flu inflaat flirketine bak›n–”

“Aman, beni bafllatma flimdi onlara,” diye sözünü kes-

ti Buffy. “Kasaba-d›fl›ndan-yabanc›lar. Baflkan Knightleigh

ifli bizim Smithy ve O¤ullar›’na veremez miydi yani? Kasa-

ba binalar› için kasabal› inflaatç›lar demek istiyorum.”

“Yine hatal›s›n, Buffy,” dedi Marvin Matterhorn. “Smel-

terburg ‹nflaat fiirketi çabuk ifl yapmakla ünlü. Günümüz-

de h›z eflittir zaman ve zaman eflittir para! ‹nan bana,

Buffy: O otel ne kadar çabuk aç›l›rsa, sen de turistlere bu

çikolata parçal› harika kekini satarak o kadar çabuk zen-

gin olacaks›n.”

Sözünü bitirince, çatal›n› a¤z›na götürdü ve bir sü-

re lokmas›n› çi¤nedi.

Ancak, yanaklar› kurba¤a gibi fliflti. Öksürdü, t›ks›r-
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d› ve kek parçalar›n› tükürdü. Buffy ve öteki müflteriler,

gözleri hayretle aç›lm›fl, onu izliyorlard›.

“BUNLAR – Ç‹KOLATA – PARÇALARI – DE⁄‹L!” diye

bö¤ürdü Marvin Matterhorn. Taba¤›ndaki siyah bir parça-

ya dikkatle bakt›. “Bu... bu... didiklenmifl otomobil lasti¤i

sanki!”

Buffy, üstünde “Ç‹KOLATA PARÇALARI” yaz›l› sera-

mik kavanozu al›p açt› ve içindekilerden biraz›n› avuçlay›p

inceledi.

“Çikolata parçac›klar›m›n yerine küçük lastik par-

çalar› koymufl biri!” diye ba¤›rd›. “Kim yapt› bunu? Niçin?

Ancak korkunç biri böyle bir fley yapabilir.”

Yar› yar›ya hakl›yd›.

2
Kötü Tohumlar

Nod Kasabas›’nda çikolatal› bir keki bu flekilde rezil ede-

bilecek iki korkunç kifli vard› yaln›zca. ‹kizdiler –biri k›z

biri erkek– ve tek bafllar›na, kasaban›n kenar›ndaki me-

zarl›¤›n yan›nda oturuyorlard›. Yafllar›na göre uzun boy-

lu, s›ska, soluk benizli ve siyah saçl›yd›lar; her zaman, bir-

birinin efli, çizgili ve patikli ayn› pijamalar› giyiyorlard›.

Anne ve babalar› y›llar önce, arkalar›nda b›rakt›klar› nota

bak›l›rsa, bir dünya gezisine ç›km›fllar ve bir daha da geri

dönmemifllerdi.
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‹kizlerin evi, yerin üstünde on bir dar kat yükselen

ve yerin alt›na iki kat inen, bafltan afla¤› bir griler cümbüflüy-

dü. Girifl kap›s›n›n tepesine, “baflkas›n›n periflanl›¤›ndan

duyulan memnunluk” anlam›na gelen schadenfreude söz-

cü¤ü kaz›l›yd›.

Bu evin iki sakininin tuhaf al›flkanl›klar› ve daha da

tuhaf meraklar› vard›; ortal›kta dolanmad›klar› her daki-

ka, kasabal›lar için huzur demekti. ‹kizler ne yerel gazete-

yi okur ne de kasabadaki dedikodulara kat›l›rlard›. Bu yüz-

den, yan› bafllar›nda infla edilecek otelden haberleri falan

da yoktu.

3
F›rlatma

Tçaaakkk!

Küçük, ya¤l› bir gri tüy yuma¤› havaya f›rlad› ve bir

peruk gibi Edgar’›n kafas›na kondu.

“Sana çok yak›flt›, o¤lum,” diye alay etti Ellen. “Böyle

uzun saçla benim çirkin bir kopyama benzedin.”

“Kendinin çirkin kopyas› sensin,” diye terslendi Ed-

gar. P›rt›k hayvan› saç›ndan çekip k›z kardefline do¤ru f›r-

latt›. Ellen, Evin Hayvan›’n› havada yakalad›. Yarat›¤›n tek

sar› gözü büyüdü; ama Ellen’›n onu tekrar manc›n›¤›n se-

petine atmas›na tepki göstermedi.

‹kizler haftalardan beri Kara A¤aç Orman› Ulusal Par-
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