
Hoş Geldiniz

Nod Kasabası, 1807

“Baş belası ev ! Şafak, bir kül yığınından başka şey bulma-

sın senden dilerim !” Pierre Knightleigh çılgınca bir ener-

jiyle çakmaktaşını metale sürtüp, kule evin giriş merdiven-

lerine kıvılcımlar yağdırdı. “Yan, yan, yan diyorum !”

Merdivenin dibinde sabırla bekleyen bir uşak, “Sakin 

olun, efendim,” dedi. “Belki arabada istirahat edip bir kez 

daha düşünmelisiniz.”
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“Lanet olsun, Robbins ! Görmüyor musun? Hepsi öldü. 

Tek yol bu... Bu lanetten kurtulmamın tek yolu bu. Yak-

malıyım onu !”

“Lütfen, bir kez daha düşünün, efendim,” dedi Rob-

bins.

Pierre, merdivenleri tutuşturma çabasını daha da ar-

tırdı; bir yandan da homurdanıyordu:

Nod kendine küf kokulu, gri bir ev yapmış,

Önce bir tımarhane faresi gibi çıldırmış,

Sonra ortadan kaybolmuş,

Ve bana kokuşmuş bu evi bağışlamış !

Hah ha !

Robbins boğazını temizledi. “Söylememe izin verirseniz, 

efendim, sizi rahatsız eden bu ev değil, son zamanlarda 

yaşadığınız felaketler. Babanızın ortadan yok olması–”

“Onun adı asla anılmayacak !” diye kükredi Pierre. “As-

la ! Nod Kasabası’nda oturanlara, Thaddeus Knightleigh’in 

uykusunda öldüğü söylendi, onlar da buna inandılar.” Alev 

alev gözlerini uşağına çevirdi.

Akıllıysan, sen de aynısına inanırsın,

Başkanlar ortadan yok olmaz – delilerin işidir o.

Pierre küçük şarkısını bir an kesti. “Ama Robbins, ben hem 

belediye başkanı hem de deliyim ! Hah ha ! Ben de ötekiler 
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gibi ortadan yok mu olacağım?”

“Bu sırrı saklamanın şu anki durumunuza katkısı ola-

cağını belirtmeme izin verin, efendim–”

“Hangi durum?.. Develere dikkat et !” diye haykırdı Pier-

re, ayağa fırlamış, bulutları işaret ediyordu. Sonra, içini 

çekti. “Yok, yalnızca bir sansar sürüsüymüş.”

Robbins kılını bile kıpırdatmadı. “Gerçekten içim ra-

hatladı, efendim. Ama cüretimi bağışlarsanız, ev ne baba-

nızın... kaybından, ne de eşinizin ölümünden sorumlu tu-

tulabilir.”

Pierre çakmaktaşını fırlatıp attı ve başını ellerinin ara-

sına gömdü.

“Ah, tatlı Agatha... önce annen...” Bir an sustu, sonra 

acı dolu bir sesle, “... sonra baban büyük Augustus Nod... 

Ama niçin sen? Niçin bu kadar genç yaşta?” Uşağına dön-

dü. “Agatha burada büyüdü, Robbins. Lanetin kaynaklan-

dığı yer de burası. Babasının evin büyüsüne kapılışına şa-

hit oldu; ırgat gibi çalışmasına –çalışma, çalışma, sadece 

çalışma, gece gündüz... Buranın yakılması lazım !”

“Ev suçsuz, efendim.”

“Hah, ev suçsuz değil !” Pierre, eğilerek uşağa doğru 

yaklaştı ve duyulur duyulmaz bir sesle, “Bodrumda bir şey-

ler var. Doğal olmayan şeyler. Yerin kat kat altında...” de-

di.

Robbins’in gözleri hayretle büyüdü; Pierre yine şarkı 

söylemeye başladı.
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İç çekişler, homurtular ve acıklı iniltiler,

Bu taşların, kayaların altında yatıyor neler neler?

“Sır bu, Robbins,” diye fısıldadı. “Nod’ın, ünlü mumlarına 

koyduğu büyülü katkı maddesi.”

“Balmumu İşletmesi mumları mı?” diye soludu Rob-

bins. “Yani, Tükenmez Mumlar gibi mi? Zindelik Buharı 

Konisi gibi mi? Mutluluk Meşalesi mi?”

“Aynen,” dedi Pierre. “Ona tonlarca para kazandıran 

mumlar –o mumlara büyülü güçlerini veren o madde, bu 

evin derinliklerinde şeytanlıkla biçimlendi.”

Robbins üç kenarlı şapkasını çıkarıp yüzüne serin ha-

va yelpazeledi. “Ama biz 19. yüzyıl insanlarıyız, efendim. 

Büyücülüğe inandığınızı söylemeyin bana?”

“Bu-dilli, ba-dilli, tra-la-la-lilli,” diye fıkırdadı Pierre. 

“Tıpkı para gibi, anlarsın ya.”

“Affedersiniz, anlayamadım efendim.”

“Mirasım da lekelendi. Nod yok oldu, serveti kızına 

geçti –Heyhat ! O da zamansız öldü ve ben –kocası– ikra-

miyeye kondum. Nod ceplerini tekin olmayan yollardan 

doldurmuştu; şimdi de aynı servet Knightleigh kasalarını 

dolduruyor. Onunla birlikte Nod lanetini de mi miras al-

dık, Robbins, öyle mi?”

Evin giriş kapısı gıcırdayınca, iki adam da yerinden 

sıçradı. Eşikte, kasabanın kurucusu Nod kadar uzun boy-

lu, ama onun tersine sevimli ve eğlenceli görünen bir ya-

bancı belirdi. Üstünde, deriden, çok renkli Bavyera golf 
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pantolonu ve siperliğine tavus kuşu tüyü iliştirilmiş gele-

neksel bir Tirol şapkası vardı. Elinde de, tepesinde bir ta-

vuk yumurtası bulunan, pudralanmamış peruğa benzer bir 

şey tutuyordu.

Pierre’le Robbins hayrete düştüler: Yumurta göz kırp-

mıştı !

Yabancı, koyu bir Alman şivesiyle, “Bu lanetten kur-

tulmak mı istiyorsunuz?” diye sordu.

“Kim – kimsiniz siz Tanrı aşkına?” diye sordu Pierre 

Knightleigh.

“Haklısınız, bu ev, sahipleri için çok büyük bir yük. 

Ben böyle sorunları halledebilirim.”

“Kimsiniz siz?”

“Ben, çok özel taşınmazların koleksiyonunu yaparım. 

Evi bana satarsanız, burada gerçekleşmiş korkunç şeyle-

rin bedelini ödemiş olacaksınız.”

Robbins, “Gördünüz mü, efendim?” dedi umut dolu 

bir sesle. “Cehennem azabı çekmeye gerek yok. Daha faz-

la rezalet çıkarmaya da. Satın evi, bitsin bu iş.”

Pierre, gözlerini tuhaf yabancıya dikip uzun süre ses-

siz kaldı. “Tapuyu kimin adına yapayım?”

Yabancı o denli kocaman ve ürkütücü gülümsedi ki, 

Pierre de, Robbins de irkildiler.

“Adım,” dedi adam, “Sigmund Heimertz.”

13Sirkin Cambazı



1 
Edgar ’ ın Vardığı Parlak Sonuçlar

Geniş yeraltı laboratuvarının ve antika bilimsel araç ge-

reçlerin üstünde titreşen ışıklar, patikli çizgili pijamalar 

giymiş iki çocuğun solgun yüzlerini hafifçe aydınlatıyordu.

Ellen, çevresinde ne olduğu belirsiz bir sürü kâğıt par-

çasıyla yerde oturmuş, sararmış bir defteri inceliyordu. 

Sayfanın üstündeki işaretler tümüyle anlaşılmazdı:

İkiz kardeşi Edgar, “Nasıl gidiyor?” diye sordu; yakındaki 

masalardan birinin başında durmuş, içleri mumsu pul pul 
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bir maddeyle dolu deney tüpleri ve kavanozlarla oynuyor-

du.

“Okunması olanaksız bir çiziktirmeyi sen oku da gö-

reyim,” diye patladı Ellen. “Yırtılıp alınmış bir sayfa var. Biz-

de bu şans varken, bahse girerim şifre anahtarı o sayfa-

daydı.”

“Uğraşmaya devam et,” dedi Edgar. “Augustus Nod 

tüm sırlarını bu günlüğe yazmış. Macunla ilgili sırları, da-

ha da önemlisi Hayvan’la ilgili sırları. Bu tek gözlü tüy yu-

mağının yeni numaralarla tüymesine izin veremeyiz.”

“Biliyorum, biliyorum –Şifreli bölümler bize bu konu-

da yanıtlar verebilir. Ama endişelenmemiz gerekenin Hay-

van olduğuna emin değilim.” Ellen, Nod Kasabası’nın 

belediye başkanı ailesi Knightleigh’lerle en son karşılaş-

malarını anımsadı. Judith Stainsworth-Knightleigh ve kızı 

–Ellen’ın baş rakibi Stephanie– ikizlerin evine el atıp onu 

baştan aşağı yenilemeye kalkışmışlar; Ellen ve Edgar on-

ları zar zor geri püskürtebilmişlerdi.

“Knightleigh’ler, evimize el koymaya çalıştıklarında 

onlara verdiğimiz ders yüzünden hâlâ sızlanıp duruyorlar. 

İnan bana oğlum, tekrar harekete geçecekler.”

“İsteklerine yaklaşmalarının tek nedeni, Hayvan’ın ne-

redeyse seni bana düşman etmesi oldu. Bir daha risk almak 

istemiyorum. Kızım, belki de Nod’ı, Hayvan öldürdü ve şim-

di de bizim peşimize düşmüş olabilir ! Hayvan’ın ne oldu-

ğu, ne istediği ve macunla gerçek bağlantısının ne olduğu 

konusunda elimizden geldiğince çok şey öğrenmeliyiz.”
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