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“Siz, ölmek üzere olanlar, selamlay›n beni!”
“Dalga geçiyor olmal›s›n,” dedi Sam.
‹rik›y›m adam, elindeki a¤› ve uzun sapl› bir t›rm›¤› üstümüze do¤ru savurdu.
“Dalga geçiyor gibi görünmedi¤i kesin,” dedi
Fred.
T›rm›k sallayan adam, önümüzde çömeldi. Peﬂtemal sar›nm›ﬂ ve sandalet giymiﬂti. Surat›nda da tehlikeli bir ifade vard›.
“Zaman yolculu¤uyla daha fazla baﬂ›m›z› belaya
sokmayal›m diye, Kitap’› sa¤lam bir yere koydu¤uma
yemin ederim,” dedim. “Belki bu gerçek bir gladyatör
de¤ildir ve buras› da, iki bin y›l öncesinin Roma’s›
de¤ildir.”
“Yaa,” dedi Sam. “Belki ben de Noel Baba’y›m ve
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buras› da
Kuzey Kutbu.”
Bir ç›k›ﬂ yolu
arayarak çevreye
bak›nd›m. Neredeyse küçük bir
arka bahçe büyüklü¤ünde, üstü aç›k bir arenan›n ortas›ndayd›k. Yüksek
bir tahta duvarla çevrelenmiﬂtik. Lastik pabuçlar›m›z
derin kuma gömülmüﬂtü. Hiçbir kaç›ﬂ yolu yoktu.
“Hadi dövüﬂün,” dedi gladyatör sab›rs›zlanarak.
“Zamanda-yol-al›p-kaybolan-Kitap’›-bulmayaçal›ﬂma-iﬂine bir kez daha sürüklendi¤ime inanam›yorum,” dedi Sam.

“O kadar büyütmesene?” dedi Fred. “Alt taraf›
ufak bir kaza. Gerçek bir güreﬂ görmek için büyük
bir f›rsat olabilir bu.”
“Alt taraf› ufak bir kaza m›?” diye ciyaklad› Sam.
Heyecanland›¤› zamanlardaki gibi yükselmiﬂti sesi.
“O halde neden bu ufak kazay›, üç a¤›zl› m›zrak tutan
dostumuza aç›klam›yorsun?”
“Ne tutan?” dedi Fred.
“Bizi ﬂiﬂlemeye haz›rland›¤› ﬂu büyük çatal,” dedi
Sam.
“Ah, evet. Anlad›m,” dedi Fred.
Sam, Fred’i öne do¤ru itti. Fred, baﬂ›n› kald›r›p
gladyatöre, sonra da geriye Sam’e bakt›. “Bana b›rak›n.” Fred, Dünya Güreﬂ ﬁampiyonas› ﬂapkas›n› ç›kar›p, baﬂ›n› e¤erek selam verdi. “Selam sana,
gladyatör adam. Gerçek bir güreﬂ
görmek için çok uzaklardan
geldik. Sam’e diyordum ki,
bizim zaman›m›zda
Gladyatör denen ﬂu
adam› ben bile yenebilirim, ama sözünü etti¤im–”
Gladyatör, bir ç›ng›rakl›y›lan gibi se¤irtti.
Fred, bir saniye önce
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ﬂapkas›n› elinde tutuyordu. Bir saniye sonra ﬂapka,
m›zra¤›n ucunda sallan›yordu.
“–siz de¤ildiniz... Bunu söylemiyordum.” Fred,
birdenbire boﬂ kalan eline bakakalm›ﬂt›.
Gladyatör, Fred’in ﬂapkas›n› bir silkiﬂte savurduktan sonra, üç a¤›zl› m›zra¤›n›, kuma saplanm›ﬂ üç k›l›ca do¤rulttu. “Hadi, dövüﬂün.”
Fred, yavaﬂ yavaﬂ geriye çekildi.
“Biz asl›nda dövüﬂ için de¤il–”
Gladyatör, “Aaaaarrgghhhhh! ” diye hayk›rarak,
sald›r›ya geçti. Üçümüz de e¤ilip, birer k›l›ç kapt›k.
“Ama, dostum,” dedi Fred. “Bu hiç adil de¤il.
Hepsi tahtadan yap›lm›ﬂ bunlar›n.”
Sam, k›l›c›n› iki eliyle birden önünde tuttu. “Yeni dostumuzun gerçekten adil bir oyunu takt›¤›n› falan
sanm›yorum. Büyü müyü yap, Joe. Bir ﬂeyler söyle.
Kurtar bizi buradan!”
Bir gladyatörü saf d›ﬂ› b›rakacak bir büyü düﬂünmeye çal›ﬂt›m. Kitap’ta gladyatör büyüsü türünden
bir ﬂey okudu¤umu an›ms›yordum; ama sorunumuz
her zamanki gibiydi: Kitap’› bulmal›yd›k.
“Afedersiniz, Gladyatör Bey,” dedim. Eski Romal› bir gladyatöre tam olarak nas›l hitap etmeliyim,
bilemiyordum. Ancak, kibarl›ktan zarar gelmeyece¤ini düﬂündüm. “Arkadaﬂlar›m ve ben, buraya bir kaza

sonucu düﬂtük. Kitap’›m›z› bulur bulmaz da yolumuza gidece¤iz.”
Gladyatör a¤›n› havada çevirdi.
“Bu adam› atlatabilece¤imizi hiç sanm›yorum,”
dedi Sam.
“Biz üç kiﬂiyiz. O ise tek,” dedi Fred. Adam›n
m›zra¤›n›n karﬂ›s›ndaki nas›lsa ben oldu¤um için, birdenbire cesaret kazanm›ﬂt› bizimki.
Adam üçümüzü birden hindi gibi ﬂiﬂe dizmeden,
hemen bir ﬂeyler bulmal›yd›m. Gladyatörler. Romal›lar. Eski Romal›lar, Latince konuﬂurlard›. Gladyatör
büyüsünün, Latince’yle ilgili bir ﬂey oldu¤unu an›msad›m.
Gladyatör, av›na atlamak üzere çevremizde dönüyordu.
“T›g›r-m›g› ko-goy kege-nege-raga,” dedim.
Gladyatör, bize do¤ru hamle yapt›. Hepimiz birden geri s›çrad›k.
“Bu saçmal›k da neyin nesi?” diye ba¤›rd› Sam.
“Onu iyice k›zd›rmaktan baﬂka bir ﬂey yapm›yorsun.”
“Bu, Latince,” dedim. “Yani bildi¤im tek Latince.
Kuﬂdili.”
Gladyatör a¤›n› tepede döndürüp f›rlatt› ve bize
daha neyin çarpt›¤›n› anlayamadan üstümüze sard›.
Bir ipi çekti. Üst üste kuma y›¤›ld›k.
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“Ahhh! ” diye hayk›ran Sam, k›l›c›n› çevreye savurup, Fred’le benim kafam›za indirdi.
“Du-gur! K›g›-m›g›l-daga-maga!” diye denedim
tekrar.
Gladyatör tepemizde dikildi ve üç a¤›zl› m›zra¤›n› yukar›ya kald›rd›.
“Gi-git buga-raga-dagan!” Bir iﬂe yaramad›.
Zamanda Gezinen Üç Kafadar, ac›mas›z bir hamleyle ﬂiﬂlenmek üzereydi. Art›k hiçbir sihirli numara
–kuﬂdili ya da baﬂka bir ﬂey– bizi kurtaramazd›.
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Ancak, delik deﬂik edilmeden ve Zamanda Gezinen Üç
Kafadar, Gladyatör’e Karﬂ› maç›n› ilk (ve belki de son)
kez kaybetmeden önce... yine nas›l olup da böyle bir
belaya bulaﬂt›¤›m›z› aç›klamal›y›m, san›r›m.
Tuhaf göründü¤ünü biliyorum; ama her ﬂey bir
kitap yüzünden baﬂlad›. Kitap. Üstünde gümüﬂ renkli,
acayip yaz› ve semboller bulunan koyu mavi bir kitap.
Az biraz sihirbaz olan day›m Joe, bana do¤um günümde verdi onu. Ancak bu mavi kitab›n, okuyucular›n› zamanda ve uzayda herhangi bir yere gönderebilece¤ini söylemeyi unuttu.
Üstelik, acayip yer ve zamana bir kez gittikten
sonra, eve dönmenin tek yolunun Kitap’› bulmak oldu¤unu söylemeyi de unuttu.
Siz okuyucular aras›nda, bizim maceralar›m›z› iz14
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