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Kovalamaca

F›fl›r – h›fl›r – f›fl›r – h›fl›r.

Evin Hayvan› yeri süpüre süpüre geldi, gevflek bir dö-

fleme tahtas›n›n üstünde yaylanarak merdiven korkulu¤u-

na att› kendini. Bir kelebek a¤› arkas›nda yere yap›flt›¤› an,

o kütüphaneye do¤ru kay›yordu.

“Tüh! Gene kaç›rd›m,” diye homurdand› Edgar. “K›z›m,

Hayvan senin tarafa geliyor!”

“Tamamd›r, o¤lum.”

Ellen eline bir beyzbol eldiveni geçirip, merdivenin alt

ucunda çömeldi.
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Tüylü yarat›k korkulu¤un üstünden eldivene do¤ru

uçtu; ancak son dakikada s›çray›p, bir kara tahta silgisinin

üstüne kondu ve h›zla kayarak Ellen’›n elinden kurtuldu.

“Acele et, mutfa¤a gidiyor!”

Silgi, kayal›k bir flelalede ilerleyen kano gibi sekerek,

basamaklardan afla¤›ya yöneldi ve –tonk, tunk, tonk, tunk–

iki kat inip, mutfa¤›n tafl zeminine park etti.

Tavandan bir tencere tava raf› sallan›yordu. Evin Hay-

van› arkas›na bakt›. ‹kizlerin merdivenden pald›r küldür

indiklerini duydu. Önce sandalyeye, oradan da masaya

hoplad›. Tava ulaflabilece¤i yükseklikteydi. S›çrad›...

Çok geç. 

‹kizler mutfa¤a dalm›fl, onu bir tutam tüyüyle as›ld›¤›

tavadan sarkarken görmüfllerdi.

“Ben yakalar›m,” dedi Ellen. Evin Hayvan›’na do¤ru

bir tabak f›rlatt›.

Tabak ›skalad›; Evin Hayvan› h›zla yan›ndan geçerken

taba¤›n üstüne atlay›verdi ve onunla yemek odas›na ka-

dar uçtu. Tabak arka duvara çarpmadan hemen önce ya-

rat›k kendini bir servis asansörüne att›. Tahta bir kapak

kayd›, asansörü yemek odas›ndan gizledi. Üç tabak daha

yak›nlara çarparak parçaland›.

“fiu kapa¤› kald›rmama yard›m et!”

Evin Hayvan› bir dü¤meye dokundu; minyatür asan-

sör iki kat afla¤›daki oyun ve av odas›na do¤ru indi. Kapak

aç›ld›¤›nda, duvarlardan, bir safari hat›ras› hayvan kafalar›

dik dik ona bakt›. Evin Hayvan› d›flar› f›rlam›fl bir kanepe
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yay›na, oradan da doldurulmufl bir yabandomuzunun

a¤z›na z›plad›.

Durup bekledi.

Az sonra merdivenlerde bir tak›rt› duydu.

“Sen çal›flma odas›na bak. Ben buray› arayaca¤›m.”

Edgar oyun odas›na girdi. “Gel, Hayvan, Hayvan, Hayvan...”

Evin Hayvan› tek bir tüyünü bile oynatmad›.

Edgar kanepenin yast›klar›n› kald›rd›, ödül kupalar›-

n›n içine bakt›.

Sonunda, d›flar› ç›kmak üzere geri döndü. Evin Hayva-

n› hafifçe içini çekti. Gözünü kapad› ve domuzun ön difl-

lerine yasland›.

Gevflek sivri difllerden biri f›rlay›p tak diye yere dü-

flüverdi.

Edgar h›zla döndü. Yukar›ya, domuz kafas›na bakt›.

‹çeride sar› bir ›fl›lt› parl›yordu, kedi gözü gibi –ya da Evin

Hayvan›’n›n gözü gibi.

“A-ha!” Edgar bir zafer edas›yla domuza do¤ru yürü-

dü. Elini uzat›p domuzun a¤z›na sokarken, Evin Hayvan›

s›çrad›. Edgar’›n bafl›n›n üstünden z›play›p bir tutam tü-

yüyle avizeye tutundu ve oyun odas›n›n kap›s›na do¤ru

salland›.

Yarat›k, Edgar’dan uza¤a, özgürlü¤e do¤ru havada

uçtu gitti–

Smaççk!

–Ellen’›n beyzbol eldiveninin içine yap›flt›.

‹ntikam Plan› 11

BI intikamPlani ic 5bsk2  7/3/13  11:23 AM  Page 11



BI intikamPlani ic 5bsk2  7/3/13  11:23 AM  Page 12

1
Güzel Bir Manzara

Belediye Baflkan› Knightleigh, sevgili efli ve k›z›yla birlikte,

Knightly Oteli’nin en üst balkonundayd›. ‹nflaat neredeyse

tamamlanm›flt› ve aile gündelik denetimlerini gerçeklefl-

tirmeye gelmiflti.

“Düflünsene, Stephanie,” dedi baflkan. “Bir gün bele-

diye baflkan› oldu¤unda, bunlar›n hepsi senin olacak.”

Baflkan›n k›z› mutlulukla iç geçirdi.

“Ben, Nod Kasabas›’n›n Belediye Baflkan›,” dedi.

Kuzey yönüne do¤ru tuhaf Nod Kasabas› uzan›yordu;

durduklar› yerden Saat Kulesi’ni, Belediye Binas›’n›, Koflan

Nehir’in üstü kapal› yedi köprüsünü ve taa uzakta eski

Balmumu Fabrikas›’n›n kal›nt›lar›n› görebiliyorlard›. Çe-

‹ntikam Plan› 13
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peçevre harika bir manzara vard› –bat› yönü d›fl›nda tabii.

Knightly binas›n›n bat› taraf›nda ince uzun bir ev yük-

seliyordu. Temel tasar›m› aç›s›ndan otele

çok benziyordu: En tepede büyük yu-

varlak pencereli küçük bir çat›yla son-

lanan on bir dar kat boyunca bir tafl

ve tu¤la kar›fl›m›. 

Ama tüm benzerlik bu kadar-

la kal›yordu.

P›r›l p›r›l yeflil panjurlar› ve her

pencerenin önünde çiçek saks›lar›

bulunan Knightly Oteli, Stephanie

Knightleigh’in en sevdi¤i tatl› la-

vanta rengindeydi. Ön girifl yoluna

sa¤l› sollu hercai menekfleler ve

petunyalar dizilmifl, bahçe çefl-

meler ve melek heykelleriyle do-

nat›lm›fl, bina gül fidanlar›yla

çevrelenmiflti. Çat›da da bir

dizi Nod Kasabas› bayra¤›

kasabaya el sall›yordu.

Öteki evden sallanan

bayrak mayrak yoktu.

Onun yerine, ça-

t›dan gökyüzüne

do¤ru siyah

demirden
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sivri oklar uzan›yor ve afla¤›da, gri tafl çerçeveler içindeki

k›r›k dökük pencereler d›flar›dakilere ters ters bak›yor 

gibiydi. Kir pas içindeki k›r›k panjurlar en 

hafif rüzgârda evin tafl duvarlar›n› dövüyor;

tafll› toprakta büyümeyi baflarm›fl az›c›k 

çimeni de ince ince uzam›fl yabani 

otlar bo¤uyordu. Hayat belirtisi 

göstermeyen bahçede, sanki gitgide

yak›ndaki batakl›¤a gömülen y›k›k

dökük küçük bir kulübe vard›. 

Judith Stainsworth-Knightleigh

dudaklar›n› s›k›ca kapam›fl, manza-

ray› inceliyordu. 

“‹¤renç,” dedi. “fiu berbat yap›-

n›n bir an önce yerle bir edilmesi

için sab›rs›zlan›yorum. Ç›kan

tafllar› otel yolunda kullan›r›z,

gerisi de yakacak olur.”

“Onu y›kacak m›s›n›z?”

diye sordu Stephanie.

Belediye 

baflkan› koca

göbe¤ini 

ç›kara 

ç›kara,

“Tabii,”

dedi.

‹ntikam Plan› 15
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