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Odam›n kap›s›n› açt›m ve korkunç bir sahneyle kar-
fl›laflt›m. Kral Tut’un mezar an›t›nda dev bir kad›n du-
ruyordu. An›t›n tam arkas›ndaysa, ondan da büyük bir
kedi çömelmiflti.

“Anna!” diye ba¤›rd›m. “Ne yap›yorsun sen bu-
rada?”

Arkamdan Sam ve Fred de odaya dald›lar.
“Eski M›s›r maketlerimizi mahvediyor bu k›z,”

dedi Fred. Üçboyutlu, ›fl›kl› canland›rma ödevindeki
fazlal›¤› ç›kar›p att›. “Ö¤retmen, ‘Mumya Yap›m›’ ma-
ketimde bu oyunca¤› bulsayd›, hap› yutmufltum.”

Sam, bir baflka oyunca¤› kald›rd›. “Eminim, ‘Ölü-
ler Kitab›’ rulomda Örümcek Adam’a ve Joe’nun ‘Kral
Tut’un Mezar›’ maketinde de Barbie bebe¤e bay›l›rd›.”

“O Barbie de¤il, Tanr›ça ‹sis,” dedi Anna.
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“‹sis’in yüksek topuklu pabuçlar giydi¤ini bilmi-
yordum,” dedim. “Ayr›ca, flu aptal kediyi maketimin
yan›ndan hemen uzaklaflt›r›r m›s›n, lütfen? Mezar oda-
s›n› yal›yor.”

Anna, kediyi ve bebe¤ini kuca¤›na ald›.
“Kleo, aptal bir kedi de¤ildir; üstelik, senin aptal

mezar odan› da yalam›yordu. Kötü mezar soyguncu-
lar›n›n Kraliçe Firavun’un mezar an›t›na girmelerini
engellemede ‹sis’e yard›m ediyordu.”

“Sen bir bafl belas›s›n,” dedim. “Hem, bu söyledik-
lerin, Eski M›s›r hakk›nda ne kadar az fley bildi¤ini de
gösteriyor. Yaln›zca krallar Firavun olabilirdi. Kad›nlar
asla Firavun olmad›lar.”

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR
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Kral Tut’un mezar an›t› maketimden kedi salya-
lar›n› silmeye koyuldum.

“Evet, oldular iflte,” dedi Anna.
“Hay›r, olmad›lar iflte,” dedim, Anna’n›n sesinin

en sinir bozucu taklidini yaparak.
“Peki, bu kim o zaman?” dedi Anna. Masamdaki

kitaplardan birini açt› ve bir resim gösterdi.
Sam gözlü¤ünü düzeltip, yak›ndan bakmak için

e¤ildi. “Evet, bu, Tanr›ça ‹sis. Emin olabilirsiniz; çün-
kü, bafl›nda sandalyeye benzeyen o fley var. Yan›ndaki
hiyeroglifte de ayn› taht biçimi yer al›yor. Onun sim-
gesi bu.”

“Firavunlar genellikle, Yukar› M›s›r’›n beyaz ta-
c›n› ya da Afla¤› M›s›r’›n k›rm›z› tac›n› takm›fl olarak
resmedilmifltir –bazen de her ikisini birden takarlar,”
dedi Fred, ö¤retmen edas›yla. Beyzbol flapkas›n›n si-
perli¤ini havaya kald›rm›flt›. “Yaln›zca en dehfletli Fira-
vunlar, Toronto’nun beyzbol y›ld›z› Mavi Kargalar’›n
tac›n› takarlard›.”

“Ama ben, iki Firavun tac› giyen bir kad›n›n res-
mini gördüm,” dedi Anna.

“Bir haftal›k harçl›¤›na bahse girerim ki, görme-
din,” dedim.

“Bahse girerim ki, gördüm,” dedi Anna. Kleo’yu
yere b›rak›p, M›s›r’la ilgili kitaplar› gözden geçirdi.

Mumya Olmak istemiyorum!
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“Ayr›ca, benim s›ram geldi¤inde, kedinin kumu-
nu da temizlemek zorundas›n,” diye ekledim.

Sam, parflömen rulosundaki “Yüre¤in Tart›lmas›”
sahnesinde yer alan Yiyici figürüne birkaç difl daha
çizdi; sonra geri çekilip, üç maketi de hayranl›kla göz-
den geçirdi.

“Tebrikler, Üçlü,” dedi Sam. “‹flte, Eski M›s›r’a
iliflkin üç mükemmel projeyi teslim tarihinden tam bir
gün önce tamamlad›k. Üstelik, hiçbirimiz araflt›rma-
m›zda yard›mc› olmas› için malum Kitap’a baflvurmak-
tan söz etmedi bile.”

Fred, Mavi Kargalar flapkas›n›n içini d›fl›na çe-
virdi ve tersinden kafas›na yerlefltirdi. “Ak›llan›yor ol-
mal›y›z.”

“O kadar da de¤il,” dedi Sam.
“Son maceram›zdan beri zaman-sarhofllu¤unu üs-

tümden atamad›m ben,” dedim. “Ayr›ca, içindeki bü-
tün gizli bilgileri ve kurallar› ö¤renene kadar Kitap’›
kullanmayaca¤›ma söz verdim.”

“Hah!” diye ba¤›rd› Anna. “‹flte, burada.”
Kleo masaya s›çrad› ve yana¤›n› Anna’n›n elin-

deki kitaba sürttü.
“Buldum onu. Her iki tac› da giyen han›m›n res-

mi.” Anna, üstünde sarmal gümüfl desenler olan, ince,
mavi bir kitap tutuyordu.

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR
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Kral Tut’un maket mezar an›t›n›n kesmeflekerden
yap›lma merdivenlerinde yeflilimsi bir duman belir-
meye bafllad›.

Fred, Sam ve ben hep bir a¤›zdan, “Hay›r!” diye
ba¤›rd›k. Fred’le ben, Kitap’› kapmak için at›ld›k. Sam,
kap›ya do¤ru at›ld›. Tam ortada çarp›flt›k ve üst üste
yere y›¤›ld›k.

“Evet, o!” dedi Anna. Kleo’nun bafl›n› kafl›yarak,
Kitap’taki resmi inceliyordu. “Bak›n, iflte beyaz taç–”

“Mumya olmak istemiyorum!” diye inledi Sam,
yo¤unlaflan yeflil duman›n içinde.

Mumya Olmak istemiyorum!
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“–ve iflte, k›rm›z› taç.”
Yo¤un yeflil bir duman çiçek gibi açt›, Kitap’›, k›z

kardeflimi ve kediyi kaplad›.
“‹flte, yine gidiyoruz,” dedi Fred.
Derken, duman bizi de yuttu ve gittik.

ZAMANDA GEZiNEN ÜÇ KAFADAR
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Ama, ifller iyice kar›flmadan önce (biliyorsunuz ki, biz
baflka bir zamana var›r varmaz kar›flacak), birkaç fleyi
aç›klamak için bir dakikan›z› almak istiyorum.

Her fleyden önce, Joe Day›’m do¤um günümde
Kitap’› bana arma¤an etti¤inde, bafl›ma ne ifller gele-
ce¤ini bilmiyordum. Sonradan ortaya ç›kt› ki, bu öyle
s›radan bir kitap de¤il, bir zaman makinesiymifl. Onu
her aç›fl›m›zda, bizi baflka bir zamana götürüyor. Çok
e¤lenceli gibi görünebilir. Ancak küçük bir sorun var.
Tekrar kendi zaman›m›za dönmenin tek yolu, gitti-
¤imiz zamanda Kitap’› bulabilmek. Ve ne zaman böyle
bir yolculu¤a ç›ksak, Kitap’›n ortadan kaybolmak gi-
bi kötü bir al›flkanl›¤› var.

Kral Arthur’un saray›nda, Korsan Kabasakal’›n
gemisinde, bir tafl devri ma¤aras›nda ve bilmek bile

15

2

MUMYA 7 copy 1  10/19/13  9:13 AM  Page 15


