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Birinci Bölüm

melekleri senin kadar güzel olsaydı yer>-urjnd*^K: 
her erkek ölmek için sıraya girerdi."

Maria, namı diğer Leydi Winter, mine işlemeli kuıunur. ka 

pağmı sertçe çarparak kapadı. Arkasmda oturan adamın kurunur, 

aynasından yansıyan görüntüsüne duyduğu tıksmn rrudesmı 

allak bullak etmişti. Derin bir nefes abp bakışlannı aşae*dak: 

sahneye sabitlese de bulunduğu locamn gölgelen arasmda .'turan 

bu olağanüstü yakışıklı adam bütün dikkatim dağıtmıştı.

Kendisine doğru çevrilmiş çok sajndaki opıera dürbününün 

hatırına asaletini koruyarak, “Günün btrüıde semn sıran da ;re':e- 

cek,” diye mırıldandı. O gece, dirsek hizasmdaki koUanndan k.ıt 

kat sarkan zarif, siyah dantellerle süslenmiş, kan kırmıns:. ııvk 

bir elbise giymişti. Bu elbiseyi sadece rengi Ispanyol aıalannd.ın 

miras kalan renklere -koyu saçlar. ko\n gözler. zeNtın rtmgı ten- 

uyum sağladığı içm değil, aym zamanda etrabna st'sau bir u> anda 

bulunmak için de seçmişti. Kan döküyorum. R  r.dcn ucıik durun..

Kara Dul, diye tisıldaşıyordu dvırbunlen.\ lo onu ule> enler 

iki kocasını göm dii... arka.si da gelir.



10 Tutku Oyunları

Ölüm meleği. Hakkında yapılan bu tanımlama ne kadar da 
doğruydu. Hades tarafından lanetlenmesini istediği bu adam 
dışmda etrafındaki herkes ölmüştü.

Omuzunun üzerinde hissettiği sessiz gülüş tüylerini diken 

diken yaptı. “Sen benim sonumu getü-ecek güce sahip değilsin, 
sevgili kızım.”

“Sonun kalbine sapladığım hançer olacak,” diye tısladı Maria.

“Ah, ama bunu yaparsan neredeyse olgunluk çağına erişen 

kız kardeşine asla kavuşamazsm.”

“Beni tehdit etmeyi akimdan büe geçirme, Welton. Evlendiği 

zaman Amelia’mn yerini öğreneceğim ve sonrasmda senin hayatta 

olmanın benim açım d an  hiçbir önemi kalmayacak. Bana yaptıklaruu 
ona da yapmaya kalkışmadan önce bu söylediklerimi iyi düşün.” 

“Kardeşim köle pazarma satabüirim,” dedi adam ağır ağır 

konuşarak.

“Beni tehdit etmemen konusundaki sözlerimi yanlış anladın 

sanırım.” Dirseğindeki danteli kabartan M aria yaşadığı dehşeti 
gizleyebümek için dudakİ£u-ma güçlükle de olsa bir gülümseme 

yerleştirdi. “Kardeşimin yerini öğreneceğim ve sonra da sen 

öleceksin.”

Adamm gerildiğini fark eden M aria’mn dudaklarmdaki sahte 

tebessüm, yerini yavaş yavaş gerçek olamna bıraktı. Welton onun 
hayatım kararttığmda on altı yaşmdaydı. Kız kardeşi için duyduğu 

çaresizlik elini kolunu bağladığı halde hayata tutunmasım sağlayan 
tek şey, bu adamdan intikam alacağı günün beklentisi olmuştu.

“St. John.”

Bu isim kısa bir süre havada asılı kaldı.

Maria nefesini tuttu. “Christopher St. John mu?”

Artık herhangi bir şeyin onu şaşırtabümesi çok zordu. Yirmi 
altı yaşındaydı ve o güne dek neredeyse her şeyi gördüğüne ve
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evlenmek sonum olur ve bu da amaçlarına ulaşmak için artık 
benden fayda sağlayamayacağın anlamma gebr.”

“Bu kez evlenmen gerekmiyor. Henüz Lord Winter’m mirasım 
tüketmedim. Sadece biraz bilgi toplayacaksm. St. John’u gizb bir 
iş için kullandıklarını düşünüyorum. Ondan ne tür bir menfaat 
sağladıklarını ve her şeyden önemlisi onu hapisten kurtaran 
kişinin kim olduğunu öğrenmeni istiyorum.”

Maria elbisesinin, bacaklarım saran kan kırmızısı kumaşım 
düzeltti. Birer kraliyet ajanı olan talihsiz iki eski kocası görevleri 
sebebiyle üvey babasma büyük fayda sağlamışlardı, tkisi de aym 
zamanda servet sahibi birer asilzâdeydi ve vakitsiz ölümleriyle 
Maria’ya kalan servetleri Welton’in yönetimine geçmişti.

Başım  kaldırıp etrafa bakan Maria, salondaki mumların 
kıvrılarak jdikselen dumanım ve şöminenin ateşiyle parlayan 
altın yaldızlı süslemeleri güçlükle fark etti. Sahnedeki soprano 
seyircilerin dikkatini çekmeye çabşıyordu çünkü insanlar aslında 
buraya onu görmeye gelmemişlerdi. Salondaki asilzadelerin tek 
amacı birbirlerini görmek ve orada olduklarım diğerlerine gös
termekti.

Zihninde herkesçe sevilen korsamn bir görüntüsü beliren 
Maria, “İlginç,” diye mırıldandı. Az rastlanan bir yakışıkbbğa 
sahip olan St. John, en az Maria kadar tehlikeli biriydi. Kabra- 
manbklan düden düe dolaşıyordu ve söylentüerin bazüan öylesine 
abartılıydı ki Maria doğru olduklarından çok da enün değüdi. St. 
John, hakkmda hararetli tartışmaların yapüdığı bir adamdı ve 
onun darağacmdan ne zamana dek kaçabüeceği konusunda pek 
çok bahis oynanmıştı.

“Onun canını bile bağışladıklarına göre gerçekten zor du
rumda olmalüar. Bunca yıl St. John’un vatan haini olduğunu 
inkârı mümkün olmayan bir biçimde ispatlamaya çalıştüar ve 
şimdi bu kanıtı elde ettikleri halde onunla işbiı-liği yapıyorlar. 
Bana kalırsa bu durumdan iki taraf da hoşnut değü."
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‘‘Kimin ne hissettiği beni ilgilendirmiyor,” dedi Welton konuyu 
çabucak geçiştirerek. “Ben sadece bu konuda sessiz kalmam kar
şılığında kimden para koparabileceğimi öğrenmeye çabşıyorum.” 

Maria üvey babasına duyduğu kini kusmamaya özen göste
rerek. "Cazibeme ne çok güveniyorsun,” dedi ağu- ağır konuşarak. 
Nefret ettiği bir adamı korumak ve ona hizmet etmek için o güne 
dek yapmak zorunda kaldığı şeyleri düşündüğünde... Genç kadm 
çenesini jmkan kaldırdı. O bunları üvey babasını korumak ya da 
ona hizmet etmek için yapmamıştı. Amacı sadece onun sağ kalma- 
smı sağlamaktı çünkü aksi takdirde Ameha’ya asla kavuşamazdı.

Welton. Maıia’nm alaycı sözlerini umursamadı. ‘Elde edeceğin 
bilginin ne kadai' önemh olduğunu tahmin edebiliyor musun?” 

Maria yaptığı her hareketin dikkatle takip edildiğini bildiği 
için güçlükle fark edilecek şekilde başım salladı. Sosyete mensup
lan kocalarının doğal sebeplerle ölmediğinin farkındaydı. Fakat 
ellerinde bunu ispatlamaya yetecek kanıt yoktu. Bu ölümlere 
onun sebep olduğu dehşet veren bir katiyetle büindiği halde Maria 

şehi'in en güzel evlerine hevesle davet ediliyordu. O kötü bir üne 

sahipti ve hiçbir şey bir daveti kötü bir şöhretin dokunuşu kadar 
I hareketlendiremezdi.

“Peki St. John’u nasd bulacağım?”

“Kendi yöntemlerini kullanarak.” Ayağa kalkan Welton locanm 

arka kısmındaki gölgelerden faydalanarak onun üzerine çöktü 

ama Maria korkmadı. Onu artık Ameha için duyduğu endişeden 

başka hiçbir şey korkutamazdı.

Welton’in parmakları M aria’nm saç buklelerinden birini 

yukan kaldırdı. “Kız kardeşinin saçı da tıpkı seninki gibi. Sahip 

olduğu parlaklığı pudra bile gizleyemiyor.”

“Defol buradan.”

Welton’m kahkahası, o perdelerin arasından geçip koridora 

çıktıktan çok sonra büe locadaki yankısını sürdürdü. Maria kaç
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yıl daha bu sese katlanmak zorunda kalacaktı? Kardeşinin izini 
bulmak için görevlendirdiği adamlar kayda değer bir şey öğrene
memişlerdi. Sadece onu birkaç kez uzaktan görmüş ve soğumaya 
jdiz tutm uş izler elde etmişlerdi. Maria pek çok defa kardeşini 
bıdmamn eşiğine gelmişti ama Welton ondan bep bir adun öndeydi.

Üvey babasınm emirlerini yerine getirmek genç kadınm 
rubunu her geçen gün daha da karartıyordu.

“Dış görünüşü seni yamitmasm. Ufak tefek, zayıf bir kadm ama 
saldu-maya hazırlanan bir yılandan farksızdır.”

Christopher St. John locayı paylaştığı krabyet ajanmın söz

lerini dikkate almadan koltuğuna iyice yerleşti. Gözlerini tiyatro
nun karşı tarafında oturan kırmızı elbiseb kadımna küitlemişti. 

Hayatının tamammı işe yaramaz sosyete mensuplarıyla geçirmiş 

olduğu için onların dış görünüşlerinin ardmda nasü birer karakter 

barındırdıklarını iyi büirdi.

Samimi bir kadın olduğu izlenimi veren bir elbiseyle birlikte, 

sıcakkanlı Ispanyol güzeUerinin ten rengini taşıdığı halde Leydi 

Winter sahip olduğu unvana yaraşır biçimde buz gibi soğuk bir 

kadındı. St. Johnün görevi onu biraz kızıştırıp hayatma dahü 

olduktan sonra hakkında, darağacmda kendisinin değü onun 

sallandığını görmesine yetecek kadar bügi edinmekti.

Bu son derece keyifsiz bir işti. Ama St. John bunun adü bir 

takas olacağını düşünüyordu. Kendisi bh koı-san ve çekirdekten 

yetişme bh hırsız. Leydi Winter ise kana susanuş. açgözlü bh 

cadıydı.

“Emrinde en az bir düzine adam çalışıyor." dedi \ ikoiıt 

Sedgewick. “Adamların bazıları limanları gözetliyor, bazılarıysa 

taşrada dolaşıyor. Bu kadının ajanlığa tehlikeli bh ügi duyduğu 

çok açık. Senin de belalı bir adam olarak tanındığım düşünecek
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olursak ikiniz birbirinize çok uygunsunuz. Onun senden gelecek 
bir yardım teklifini geri çevirmeyeceğinden eminiz.”

Christopher iç geçirdi; bu güzel Kara Dul’la yatağını pay
laşma düşüncesi hiç de çekici değildi. Dış görünüşlerine coşkulu 
bir ibşkinin tadım çıkaramayacak kadar önem veren bu tür 
kadınlan iyi bilirdi. Leydi Winter’in geçimini sağlaması varbkb 
koca adaylarını cezbetme kabiliyetine bağbydı. Terlemeyi ya da 
kendim gereğinden fazla j'ormayı istemezdi. Bunu yapmak saç 
şeklinin bozulmasına neden olabüirdi.

Esneyerek, “Ben artık gidebüir miyim, lordum?” diye sordu. 

Sedgewick başmı üd yana salladı. “Hemen şimdi bir adım 

atmazsan karşına çıkan bu fırsatı tepmiş olacaksın.”

Christopher lorda ters bir cevap vermemek için epeyce çaba 

sarf etmek zorunda kaldı. Büro yakmda onun sadece kendi bil
diğini okuyan bir adam olduğunu öğrenecekti. “Detayları bana 

bırakm. Leydi Winter’la hem profesyonel hem de şahsi bir üişki 
kurmamı istiyorsunuz ve ben de bu isteğinizi yerine getireceğim.” 

Christopher ayağa kalkıp gelişigüzel bir hareketle ceketini 

düzeltti. “Fakat o, evlilik aracıhğıyla kendine maddi güvence sağ

lamamn peşinde olan bir kadm ve bu da benim gibi bir bekârın 

işe onu baştan çıkarıp yatağa atmakla başlamasım zorlaştırıyor. 

Bunun yerine önce onunla bir iş ortaklığı kurmalı sonra da ibş- 

kimizi yatağa taşımalıyım. Bu tür işler böyle yürür.”

“Senden korkulur doğrusu,” dedi Sedgewick alaycı bir tavırla. 

Locamn siyah perdesini aralayan Christopher omuzunun 

üzerinden arkasma baktı. “Bunu hiçbir zaman aklımzdan çücar- 

masamz iyi olur.”

Vahşi bir hayvamn saldırmaya hazırlandığı bir av gibi takip 

edildiğim hisseden Maria’nm ensesindeki tüyler diken diken oldu. 

Başmı çevirip karşısındaki locaları tek tek inceledi ama tatsız bir
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manzarayla karşılaşmadı. Her şeye rağmen o güne dek hayatta 
kalmasını sezgilerine borçluydu ve onlara gözü kapab güvenirdi.

Belli ki birilerinin ona olan Ugisi meraktan da öteydi.

Maria dikkatini sonuçsuz kalan bu incelemeden, koridordaki 
erkeklerin bsıldaşmalarına çevirdi. Onun yerinde başkası olsa 
aşağıdan gelen uğultu ve şarkıcımn sesiyle yükselen notalarm 
arasında neler konuşulduğunu duyamayabilirdi ama Maria bir 
avcıydı ve algılan her zaman açıktı.

“Kara Dul’un locası burası.”

“Ah...” diye mırıldandı bir adam bunu büiyonnuş gibi. “Bu 
süslü locada birkaç saat geçirmek için her türlü tehlikeyi göze 
almaya razıyım. O diğerlerinin yanında bir tannça sajnlan eşsiz 

bir kadın.”

Maria homurdandı. Sahip olduğu güzellik onun için bir lanet 

sayıbrdı. Bir zamanlar eşsiz bir güzeUiğe sahip olmaktan çocuksu 

bir mutluluk duyardı ama bu mutluluk üvey babasının art niyetli 
bakışlar eşhğinde sarf ettiği sözlerle son bulmuştu; “Sen bana bir 

servet kazandıracaksın tathm.”

Bu, kısacık hayatındaki çok sayıda kayıptan sadece biriydi.

İlk kaybı çok sevdiği babası olmuştu. Maria onu Ispanyol 

asıhı annesine yoğun bir sevgi duyan, sık sık kahkahalar atan, 

havalı, rahat ve enerji dolu bir adam olarak hatırhyordu. Sonra 

bir gün rahatsızlanmıştı ve göz açıp kapayana dek eririp gitmişti. 

Maria hayatmm ilerleyen dönemlerinde zehirlenme belirtilerine 

hatırı sayılır bir aşinalık kazanacaktı. Ancak o zamanlar bildiği 

tek şey korku ve şaşkınlıktı. Annesi onu babasının yerini alacak 

olan koyu renk saçh, yakışıkb bir adamla taraştırdığmda hissettiği 

bu duygular daha da kötüleşmişti.

“Maria, kızım,” demişti annesi içinde hatif bir aksan barın

dıran o yumuşak sesiyle. “Bu Vikont Welton. Onunla evlenmeri 

düşünüyoruz.”
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Maria bu ismi daha önce de duymuştu. Vikont, babasının 
en yakın arkadaşıydı.

Ancak o dönemde annesinin neden tekı-ar evlenmeye ihtiyaç 
duyduğunu anlayamayacak kadar gençti. Babası annesi için bu 
kadar mı önemsizdi?

“Vikont seni en ijd okullarda okutmak istiyor,” şeklinde gel
mişti aradığı açıklama. “Onun sayesinde babanın senin için arzu 
ettiği geleceğe sahip olacaksın.”

Evden uzaklaştırılacaktı. Maria’mn bu açıklamadan anladığı 
tek şey buydu.

Düğünün ardmdan hiç vakit kaybetmeden işe koyulan Lord 

Welton onları şehirden uzaklaştırıp ortaçağ şatolarım andıran 
bil- eve götürdü. Maria burada olmaktan nefret ediyordu. Insamn 
tüylerini ürperten bu soğuk evin daha önce yaşadıkları altm rengi 

tuğlalı evle hiçbir ügisi yoktu.

Yeni kansı Welton’a bir kız çocuğu verdi ve sonra da Welton 
onları kendi hallerine bıraktı. M aria okurken o şehre inip içki 

içiyor, kadınlarla beraber oluyor ve M aria’nm babasımn parasmı 

kumarda gönlünce harcıyordu. M aria’nm annesi giderek solgun

laştı, zayıfladı ve saçları dökülmeye başladı. Hastalığı son ana 

dek Maria’dan saklandı.

Ona ancak ölümünün kaçmümaz ve yakm  olduğu anlaşıl

dığında haber verildi. M aria üvey babasının evine döndüğünde 

Vikontes Welton’ı birkaç ay önceki halinden tamamen farkh buldu. 

Tıpkı servetleri gibi annesinin yaşam enerjisi de tükenmişti.

Annesi ölüm döşeğinde ona, “M aria, aşkım” diye fısüdadı 

yalvaran gözlerle. “Beni affet. Babanın ölümünden sonra Welton 

bana çok iyi davrandı. Omm gerçek yüzünü göremedim.”

“Her şey düzelecek anne,” dedi M aria, bu yalan büe olsa. 

‘İyileşeceksin ve o adamdan kurtulacağız.”

“Hayır. Sen...”
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“Lütfen artık başka bir şey söyleme. Dinlenmeye ihtiyacm var.” 

Annesi onun elini bitkin bir kadın için fazlasıyla güçlü sa

yılabilecek bir şeküde kavrayarak konuşmakta ısrara olduğunu 

gösterdi. “Kız kardeşini VVelton’dan korumalısın. Amelia'nm kendi 

kanından gehyor olması onun umrunda bile değü. Kızım da tıpkı 

beni kullandığı gibi kullanacak. Niyeti senden de faydalanmak. 

Ama Amelia senin kadar güçlü değü. O sana babandan miras 

kalan güce sahip değü.”

Maria dehşetle annesinin yüzüne baktı. Onun Weltonla evh 

olduğu on yıl boyunca pek çok şey öğrenmişti ama bunlardan en 

önemhsi Lord Welton’m benzersiz bir güzelhğe sahip olan yüzünün 

ardında bir şeytan banndırmasıydı.

Gözlerinden yaşlar süzüldüğünü hissederek, “Ben bunun için 

çok gencim,” dedi sessizce. Maria zamanının büyük bir kısmım. 

Welton’m sömürebüeceği bir kadm olmak için eğitim aldığı okulda 

geçiriyordu. Fakat eve yaptığı ziyaretlerde Vikont’un yaralayan 

sözlerle annesini aşağüamasma şahit oluyordu. Evdeki hizmetkârlar 

da ona sürekh bağnşlar ve a a  dolu haykırışlar duyduklarım anla

tıyordu. Çürükler. Kan. Annesi, Welton gittikten sonra haftalarca 

yataktan çıkamıyordu.

Yedi yaşındaki Amelia babası ne zaman eve gelse korkudan 

kendini odasına kapıyordu. Hiçbir bakıcı yanlarmda uzun süre 

kalmıyordu.

Dudakları bembeyaz kesüen, gözleri kan çanağma dönen 

Cecüle, “Evet, öylesin,” diye fısüdadı. “Ama bu dünyadan ajıı- 

lırken sahip olduğum gücü sana bırakacağım. Beni ve babam 

hep yamnda hissedeceksin, tatlı Maria'm. Biz sana her zaman 

destek olacağız.”

neriki yıllarda bu sözler Maria’jT hayata bağlaj-an tek şey oldu.
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Maria annesinin odasından dışan çıktığında, “Öldü ınü?" diyg 
sordu Welton ifadesiz bir sesle. Parlak yeşil gözleri duygulardan 
tamamen yoksundu.

“Evet.” Güçlükle nefes alan Maria titreyen elleriyle öylece 
bekledi.

“Cenaze törenini istediğin şekilde düzenleyebilirsin.”

Maria başıyla onaylayarak arkasmı döndü. Ağır, ipekli etekleri 
evin ölümcül sessizliğinde gürültüyle hışırdadı.

“Maria.” Ai'kasmdan duyulan bu yum uşak ses tehlikenin 
habercisi gibiydi.

Maria durup tekrar üvey babasına doğru döndü. Onu içinde 
barındırdığı şejâana duyduğu yepyeni bir hayranlıkla inceleyen 
dalgın gözleri, geniş omuzları, dar kalçaları ve pek çok kadının 

çekici bulduğu upuzun bacaklan olduğunu fark etti. Lord buz 

gibi bir kalbe sahip olmasına rağmen yeşil gözleri, koyu saçları 

ve çapkın gülümsemesiyle Maria’nın o güne dek gördüğü en 

yakışıklı erkekti. Şejdan onu katran karası ruhuna karşılık bu 
şekilde ödüllendirmişti.

“Amelia’ya Cecille’in öldüğünü sen söyle, olur mu? Geç kalı
yorum ve bunun için zamanım yok.”

Amelia.

Kendisini böyle bir görevin beklediğim düşünmek Maria’yı 

perişan etmişti. Hissettikleri, annesinin kaybının sebep olduğu 

elden ayaktan düşüren acıyla birleştiğinde neredeyse üvey baba- 

sınm ayakları dibine yığıhp kalacaktı. Ancak annesinin kendisine 

sözünü verdiği güç, sırtım dikleştirip çenesini yukan kaldırmasını 
sağlamıştı.

Welton onun bu meydan okuyan tavn karşısmda bir kahkaha 

attı. “Senin mükemmel bir kız olduğunu biliyordum. Annenin 

bana çektirdiği onca sıkıntıya değersin.” Maria, kansmm ölümünü
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biraz olsun u m u rsam adan  topuklarının üzerinde arkasını dönüp 
an treye  inen üvey babasının ardından baktı.

Kız kardeşinin yaşayacağı şoku hafifletmek için ona bu haberi 
nasıl vermeliydi? Amelia, Maria’yı ayakta tutan o güzel hatıraların 
hiçbirine sahip değildi. Ondan neredeyse hiç ilgi görmediği için 
babasız sayılan zavallı kızcağız şimdi bir de annesiz kalmıştı.

Kız kardeşinin odasına giren Maria, “Merhaba, bebeğim.” 
diye selamladı onu usulca. Kendisine doğru koşan küçük bedeni 
kucaklamaya hazırlandı.

“Maria!”

Kız kardeşine sımsılu sarılan Maria onu açık mavi, ipek kumaş 
kaplı duvarlarla hoş bir tezat oluşturan lacivert ipek örtü seriü 
yatağa taşıdı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan çocuğu kucağmda sallayarak 
sessizce gözyaşı döktü. Artık hayatta tek başlanna kalmışlardı.

“Şimdi ne yapacağız?” diye sordu Amelia o incecik sesiyle.

“Hayatımıza devam edeceğiz,” dedi Maria sessizce. "Ve bir
birimizden ayrılmayacağız. Ben seni hep koruyacağım. Bundan 

asla şüphen olmasın.”

Bu sözlerle birlikte uyuyakaldılar ve Maria uyandığmda 
Amelia’yı yanında bulamadı. O günden sonra da hayatı sonsuza 

dek değişti.

Birden harekete geçme arzusuna kapüan Maria ayağa fır
ladı. Perdeyi çekip koridora çıktı. Perdenin iki tarafında coşkulu 
âşıkları locasından uzak tutmakla görevli olan iki uşak bekliyordu 

ve adamlar onu gördüklerinde hemen hazır ola geçtiler.

“Arabamı getirin,” dedi Maria uşaklardan birine. .Adam hızla 

oradan uzaklaştı.

Aynı anda birisi Maria’ya pek de nazik sayılamayacak bir 

biçimde arkadan çarptı ve tökezleyen genç kadm sert bir vücudun 

kendisine sarıldığım hissetti.
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Kulağına titreşimini bile duyabileceği kadar yakın gelen 

etkileyici, boğuk bir ses, “Affedersiniz,” diye mırıldandı.
Maria bu sesle birlikte olduğu yerde kalarak nefesini tuttu. 

Hareketlenen duyularının her zam ankinden güçlü olduğunu 
hissederek hiç kıpırdamadı. Zihni onu algıların bombardımanına 
tutmaya başladı: sırtına bastıran sert bir göğüs, göğüslerinin al
tını saran kaslı bir kol, belini tutan bir el ve erkeksi bir kokuyla 
karışan güçlü bergamot kokusu. Adam onu bırakm ak yerine 
tersine daha da güçlü sarıldı.

“Bırakın beni,” dedi Maria alçak ama otoriter bir sesle. 

“Buna hazır olduğumda elbette bırakacağım.”

Adamın eldivensiz eb Maria’mn boğazma gitti ve dokunuşuyla 
birlikte genç kadının boynunu süsleyen gerdanlığın yakut taşlan 
ısınıp alev aldı. Nasırlı parm aklar nabzının attığı yeri okşadı ve 
Maria’mn kalp atışları hızlandı. Adam bulundukları yer halka 
açık bir mekân olsa da, onu istediği her yerde, istediği her zaman 
okşama hakkma sahipmiş gibi sonsuz bir özgüvenle, tereddütsüz 

hareket ediyordu.

Öte yandan hareketleri son derece nazikti. Maria’yı saran kol
lan onu istediği zaman serbest bırakabilirdi ama genç kadının bir 

anda güçsüzleşen bacaklan hareket etmesine imkân tanımıyordu.

Maria bakışlanm kapıda bekleyen uşağa çevirip ona sessizce 

kendisine yardım etmesini emretti. Büyüyen gözleri Maria’nm 

başımn üzerindeki bir noktaya İdlitlenen adam belirgin bir biçimde 

yutkunduktan sonra bakışlarını başka yöne çevirdi.

Maria iç geçirdi. Belli ki kendi başının çaresine bakması 

gerekecekti.

Bir kez daha.

Bir sonraki hareketi düşünülerek atılan bir adımdan çok 

içgüdüsel bir karardı. Elini adamın bileğine götürdü ve özel 

olarak yaptırdığı yüzüğünün içine gizlenmiş bıçağın sivri ucunu
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hissetmesini sağladı. Adam olduğu yerde donup kaldı. Ardından 
bir kahkaha kopardı. “Böyle güzel sürprizlere bayılırım.”

“Ben aynı şeyi söyleyemem."

“Korktunuz mu?”

“Elbisemin kanla lekelenecek olmasından mı? Evet, korktum,” 
dedi Maria alaycı bir sesle. “Bu en sevdiğim elbiselerimden biridir.” 

“Ah, ama bu elbisenin rengi ellerinize bulaşacak kanı giz
lemek için çok uygun.” Adam susup dilini kulağının etrafında 
dolaştırdı ve Maria kıpkırmızı kesilmesine rağmen titrediğini 
hissetti. “Benim ellerime bulaşacak kanı gizlemek için de öyle." 

“Kimsiniz siz?”

“İhtiyacınız olan kişi.”

Maria derin bir nefes alıp korseyle düzleşen göğüslerini adamm 

kendisini bir türlü serbest bırakmayan koluna yasladı. Sorular 

zihnine öylesine büyük bir hızla doluyordu ki onlan algılamakta 
zorlanıyordu. “Ben ihtiyacım olan her şeye zaten sahibim.”

Kollannda tutsak kaldığı adam, parmaklarım göğüs dekoltesinin 

üst kısmındaki çıplak tenine dokundurduktan sonra nihayet onu 
serbest bıraktı. Maria bu dokunuşun ardından teninin karmca- 
landığmı, tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. “Yanıldığmızı 
anladığınızda,” dedi adam o boğuk sesiyle, ‘beni mutlaka bulun.” 

Maria eteklerinin hışırdatarak, bir adım geriye giden adama 
doğru döndü. Bunu yapmasıyla birbkte yaşadığı şaşkmbğı ustaca 
bir hamleyle gizledi. Gazetelerde onun hakkmda yapılan yorumlar 
az kalıyordu. Altm sarısı saçlar, bronz bir ten ve neredeyse bir 
meleğinki kadar güzel yüz hatlanm vurgulayan pai'lak mari gözler. 
Dudaklan ince olmasma rağmen usta bir heykeltıraşın elinden 
çıkmışçasına güzeldi. Yüz hatlan karşısındaki kişi.vi etkisiz hale 
getirecek kadar büyüleyici bir bütünlük oluşturuyordu. İnsan ona 
güvenmek istiyordu ama buz gibi soğuk bakışları Maria’ya bunun 
bir hata olacağını söylüyordu.



Maria onu incelediği sırada koridordaki diğer insanlardan 
hiç de hoş olmaj»an bir ilgi gördüklerini fark etti ama yine de 
bakışlarını ondan alamadı. Dikkatini tamamen kendinden emin, 
kibirb bir ifadeyle karşısında duran adama vermişti. “St. John.” 

Christopher bir bacağım öne uzatıp kibar bir reverans ya
parak gülümsedi ama dudaklarındaki bu gülümseme gözlerine 
ulaşmadı. Etraflarını çevreleyen gölgeler o muhteşem gözlerini 
daha da belirginleştirmişti. BeUi ki uyku problemi yaşıyordu. 
“Beni tanımamz koltuklarımı kabarttı doğrusu.”

“Benim neye ihtiyacım olduğunu düşünüyorsunuz?” 

“Adamlanmzm peşine düştüğü şeye olabilir mi?”

Bu sözlerin yarattığı şaşkınbğı gizleyebümek mümkün değüdi. 

“Bu konuda ne büiyorsunuz?”

Keskin bakışlarla Maria’yi süzen Christopher, “Çok fazla 

şey,” dedi rahat bir tavırla. Yukarı doğru kıvrüan seksi dudak

lan Maria’mn ügisinin tamamen kendisine çevrilmesine neden 

olmuştu. ‘Yine de elimdeki bügiler yeterli sayılmaz. Belki işbirliği 

yaparsak her ikimiz de amacımıza ulaşabiliriz.”

“Sizin amacınız ne?”

St. John nasıl olmuştu da Maria, Welton’la konuştuktan 

hemen sonra ortaya çıkmıştı? Bunun bir tesadüf olması elbette 

imkânsızdı.

“İntikam almak,” dedi Christopher. Bu kelimeler dudak

lanndan öylesine rahat çıkmıştı ki Maria onun da kendisi gibi 

duygusuz birisi olup olmadığını merak etti. Suçla iç içe bir hayat 

sürebilmesi için elbette ki duygusuz olması gerekirdi. Bu hayatta 

pişmanlığa, vicdan azabına ya da ahlaki duygulara yer yoktu. 

“Büro, hayatıma gereğinden fazla kanştı.”

“Neden bahsettiğinizi bilmiyorum.”
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“Öyle mi? Çok yazık.” Christopher biraz daha yaklaşarak 

Maria’nm etrafindan dolaştı. “Neden bahsettiğimi anladığınızda 

sizi bekliyor olacağım.”

M aria arkasını dönüp onun gidişini izleme isteğine karşı 

koydu. Ama bu direniş çok kısa sürdü ve sonrasmda aç gözlerle 

onu baştan aşağı süzdü. Bakışlanm onun geniş omuzlarından 

saten kumaşla kaplı vücuduna, oradan da ökçeli ayakkabılanna 

çevirip hiçbir ayrmtıyı kaçırmadı. Üzerindeki giysiler onun kori

dorda biriken kalabalığın arasında gözden kaybohnasma imkân 

tanımıyordu. Açık sa n  ceket ve pantolonu tiyatrodaki diğer 

izleyicilerin koyu renkh giysilerinden hemen aynhyordu. Maria 

onu saçtığı ışıltıyla çevresindeki herkesi etkisiz kılan bir güneş 

tannsı olarak hayal etti. Rahat adımlan, içinde barındırdığı 

tehlikeyi gizlemekte yetersiz kahyordu ve bunu fark eden asiller 

hızla yolundan çekiliyordu.

Maria şimdi onun gerçekten de çekici bir adam olduğunu 

anlamıştı.

Dikkatini uşağa çevirdi. “Benimle gel.”

“Leydim.” Uşağın hüzünlü haykırışı Maria'mn durmasma 

neden oldu. “Ne olur beni bağışlaym.” Genç adam her an ku

sacakmış gibi görünüyordu. Ahuna dökülen koyu saçlan henüz 

olgunlaşmamış jdiz hatlannm etrafım çevreüyordu. Üzerinde 

uşak giysileri olmasa gerçekte olduğu hahyle küçük bir erkek 

çocuğu gibi görünecekti.

“Ne için?” Maria kaşlarım yukan kaldırdı.

‘Ya-yardımınıza gelmediğim için."

Genç kadınm yüz ifadesi bir anda joımuşadı. Llşağm dirseğine 

dokunarak onun irkilmesine neden oldu. "Sana öfkeli değilim. 
Nasü bir duygu olduğunu ijd bildiğim korkuya kapılmıştm."

“Gerçekten mi?”
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Mai'ia iç geçirdi ve uşağın dirseğini hafifçe sıktıktan sonra 
bıraktı. “Gerçekten.”

Delikanlının dudaklarında beliren minnet dolu gülümseme 
yüreğini acıttı. Kendisi de hiç böyle... duygularım yansıtan biri 
olmuş muydu? Bazen etrafında olup bitenlerden tam am en kop
tuğunu hissediyordu.

İntikam almak. Bu amaç sahip olduğu tek şeydi. Her sabah 
kahvaltıda onun tadma bakıyor, akşam lan yatarken ağzım onunla 
çalkalıyordu. Damarlarına kan pompalayan, ciğerlerini havayla 
dolduran tek şey intikam alma isteğiydi.

Ve Christopher St. John onun bu amaca ulaşmasını sağla- 

yabilii'di.

Maria az önce korsam başmdan savmak için sabu'sızlammştı. 
Şu an ise ihtimaller onu âdeta büyüleyip baştan çıkarıyordu. Hem

I
bu ihtimallerden hem de St. John’dan fayda sağlayabilmesi için 
dikkatli bir şeküde plan yapması gerekecekti ama bunun üste

sinden rahatbkla gelebüeceğinden emindi.

Uzun zamandır ilk defa gülümsüyordu.

Christopher, Leydi Winter’in bakışlarıyla kendisini takip ettiğini 

hissederek oradan uzaklaşırken ısbk çabyordu. Asimda Leydi 

Winter’la konuşmak gibi bir niyeti yoktu. Tek isteği onu yakmdan 

görmek ve kendini ne derece koruma altma aldığını öğrenmekti. 

Leydinin tam o sırada locadan dışarı çıkm ası harikulade bir 

tesadüftü. Christopher daha yeni tamşmış olmalarına rağmen 

ona dokunmuş, onu kollarının araşma almış ve teninin kokusımu 

duymuştu.

O gizli bıçağm sivri ucunu hissettikten sonra yatakta sıkın

tıdan patlamaktan korkmasınm gereksiz olduğunu anlamıştı. 

Fakat bundan daha önembsi Leydi Winter onun içindeki şehveti 

uyandırmıştı. Düşündüğünden daha gençti, yüzündeki pudramn
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altında kusursuz  b ir tene sahipti ve koyu renkli, güzel gözleri 
aynı anda hem  tem kinli hem  de meraklı olduğunu söylüyordu. 
Leydi W inter henüz tam  anlam ıyla yoldan çıkmış sayılmazdı. 
Neredeyse herkes onun en az iki adam öldürdüğünü düşündüğü 
halde bu m üm kün müydü?

Christopher bunu öğrenecekti. Büro kendisinden çok Leydi 

Winter! ele geçirmek istiyordu. Sadece bu büe onun için başb 

başma bir merak kaynağıydı.

Tiyatrodan dışan çıktığmda üzerinde Winter amblemi taşıyan 

siyah vernikli arabayı gördü ve yanmda durdu. BeUi belirsiz fark 

edilen bir hareketle verdiği emrin, çevreye konuşlanmış adam
larından biri tarafından abndığmı gösteren kuş sesini duymaja 

bekledi. Şimdi bu araba o aksini söyleyene dek takip edilecekri. 
Christopher güzel hanımın gittiği her yeri bümek istiyordu.

“Bu hafta sonu Harwick’lerin vereceği davete katüacağım.” 

dedi kaskatı kesilmiş, büyüyen gözlerle ona bakan arabacıya. 

“Leydiye bunu m utlaka söyle.”

Christopher arabacının şiddetle başmı sallamasıyla birlikte 

ruhunun derinliklerini saran bir memnuniyet hissetti.

Uzun zamandır ilk defa bir şey için sabırsızlamyordu.





ikinci Bölüm

« T / "  Öle pazarına satılmış olabilir.”

A ^ M a r i a  şöminenin önünde volta atmayı bırakıp kendisi 

adına araştırm a yapan  ve aynı zamanda eski sevgilisi olan 

adama sert gözlerle baktı. Üzerinde sadece rengârenk, ipekli bir 

ropdöşambır olan Simon Quinn’in esmer bojmu ve göğsü, a r a lık  

duran kumaştan gözler önüne seriliyordu. Sarsıcı bir mavüiğe 

sahip olan gözleri koyu renkli teni ve siyah saçlarıyla dikkat çe

ken bir tezat oluşturuyordu. Vücudundaki renkler İrlandahlar a 

özgüydü. Sarışın bir adam olan St. John’dan tamamen farkh ve 

ondan birkaç yaş daha gençti ama o da kendine göre fazlasıyla 

yakışıkh sayılırdı.

Simon doğuştan seksi bir adam olmasımn dışmda masum bir 

görünüme sahipti. Aslında tehlikelerle dolu bir yaşam sürdüğünü 

ele veren tek şey etrafını sürekli dikkatle incelemesiydi. Maria 

beraber oldukları süre boyunca onun akla gelebilecek her türlü 

yasaju çiğnediğine şahit olmuştu.

Tıpkı kendisi gibi.

“Bunu bana bu gece söylemen çok tuhaf.” diye mırıldandı. 

“Welton da az önce aynı şeyi söyledi.”



“Bu pek de hayı-a alamet sajalmaz, değil mi?” dedi Simon 
saten kadar pürüzsüz sesiyle.

“Varsajamlarla hareket edemem, Simon. Bana bu iddiam ka- 
mtla. İşte o zaman Welton’ı öldüı-üp Ameha’mn peşine düşebiliriz.”

Arkasında kalan şöminenin ateşi önce elbisesinin kumaşını 
ardından bacaklannı rahatsız edici ölçüde ısıtm ıştı ama duy
duğu dehşet Maıda’ın içini titretiyordu. Zihnindeki düşünceler 
midesini bulandırıj'ordu. Kız kardeşi şu an dünyanm herhangi 
bir yerinde olabilirdi ve eğer öyleyse onu nasıl bulacağına dair 
hiçbir fikı-i j'oktu.

Sinıon kaşlarını kaldırdı. “Bu araştırmayı İngütere şuurları 
dışına taşımak başarı olasılığmı önemli ölçüde azaltır.”

Maria biraz olsun moralini düzeltebilmek için elindeki bardağı 
dudaklarına götürüp içindeki likörü son damlasına kadar içtik
ten sonra şöminenin üzerine bnaktı. Bakışlarını odada gezdirip 
koyu yeşil perdelerin ve damarlı ahşap lambrilerin kendisini 
rahatlattığım hissetti.

Bu çalışma odasının fazlasıyla erkeksi sayılabilecek dekoru 
iki farklı amaca hizmet ediyordu. Bu amaçlardan ilki anlamsız 
sohbetlerin önünü kesebilmek için kasvetli bir hava yaratmak, 

diğeriyse Maria’ya çaresizce ihtiyaç duyduğu kontrolü elinde 
tuttuğu duygusunu vermekti. Genç kadın kendini sık sık ipleri 
Welton’ın elinde olan bir kukla gibi hissediyordu ama bu odada 

söz sahibi oydu.

Omuzlarmı silkip tekrar volta atmaya başladı. Siyah elbise

sinin etekleri ayak bileklerinin etrafma dolamyordu. ‘Yaşam ak 

için başka bir sebebim varmış gibi konuşuyorsun.”

“Elbette senin de hayattan farklı bir beklentin vardır.” Simon 

ayağa kalkıp çoğu insan gibi boy avantajıyla ona tepeden baktı. 

“Ölmekten çok daha kejdfli bir beklenti.”

“Hayattan Amelia’yı bulmaktan başka bir beklentim olamaz.”
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“Olmalı. Hayatını güzelleştirecek şeylere arzu duyman seni 
güçsüz yapmaz.”

Maria’nm ona kısık gözlerle fulattığı bakış pek çok insamn 
cesaretini kıracak kadar soğuktu. Ancak Simon sadece güldü.
Bir zamanlar Maria’yla yatağını paylaşmıştı ve onun uzatmalı 
sevgilisi olması beraberinde kaçınılmaz olarak kan koca kavga
larını da getirmişti.

Maria iç geçirip bakışlannı ilk kocasmm duvardaki, kabn bir 
kurdelenin ucunda sallanan portresine çevirdi. Bütün boyalar bir 
araya gelip al yanaklan ve parlak yeşil gözleri olan iri yan bir 
adam ortaya çıkarmıştı.

Huzursuzca attığı adımlan yavaşlatarak, “Dayton’ı ve onun 
bana verdiği desteği özlüyorum,” diye itiraf etti.

Kont Dayton, Maria’yı felaketin eşiğinden döndürmüştü. İyi 
kalpli, dul bir adam olan Dayton, Welton’m gerçekte nasıl biri 
olduğunu sezerek Maria’yı kurtarmış, torunu yaşındaki bir kızı 
ikinci eşi olarak seçmenin cezasım ise pahab ödemişti. Maria onun 
himayesi altındayken hayatta kalkmak için öğrenmesi gereken 
ne varsa öğrenmişti. Dayton’dan aldığı pek çok dersin arasmda 
silahlar ve onların kullanımı da vardı.

“O adamdan intikamını alacaksm,” diye mırıldandı Simon. 

“Sana söz veriyorum.”

Omuzlanm oynatıp beyhude bir çabayla üzerindeki gerginbği 

atmaya çalışan Maria çalışma masasına yürüyüp kendini bitkin 
bir halde sandalyeye bıraktı. “Peki ya St. John? Sence onun hana 

bir yardımı dokunabilir mi?”

“Elbette dokunabilir. O adam bildikleriyle herkese yardım 

edebilir. Fakat bu işten onun da bir çıkarı olmalı. St. John kim

seye sadece ijdlik olsun diye yardımda bulunmaz.”

M aria’nın parmakları sandalyenin oymalı kolçağım sardı. 

“Bu yardımı benimle cinsel ilişkiye girmek için yapacağım san
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mıyorum. Onun kadar yakışıklı bir adamm bol miktarda kadm 
arkadaşı olduğundan eminim.”

“Çok doğru. St. John hayatı uç noktalarda yaşayan bir adam 
olarak tammyor.”

Kendine bir içki dolduran Simon dar kalçalarından birini 
büfeye yasladı. Kayıtsız görünmeye çalışsa da ihtiyatı asla elden 
bırakmıyordu. Maria bunu biliyor ve takdirle karşılıyordu.

“St. Johnün sana ani bir ilgi duymasının sebebi kocalarmm 
ölümü ve onların bürojda iMşkisi olabilir.”

Sinıon’la aym fikü'de olan Maria başını salladı. St. Johnün 
yanına gelmesinin düşünebildiği tek sebebi onun da Welton gibi 
kadmsı hilelere ihtiyaç duyulan, tatsız bü iş için kendisini kullan
mak istemesiydi. Ama elbette St. Johnün etrafmda bu işi Maria 
kadar etkin bü biçimde halledebilecek pek çok kadın vardı, değü 
mi? “Onu nasıl yakalamışlar? Bunca yıl kaçmayı başardıktan 
sonra ne tüı- bir hata yaptığım merak ediyorum doğrusu.”

“Anladığım kadarıyla hiçbü hatası olmamış. Onun aleyhinde 

bügi vermeye gönüllü bü itüafçı bulunmuş.”

“Gönüllü bü itüafçı mı?” diye sordu M aria usulca. Zihninde 
korsanla geçüdiği o kısacık an belirdi. St. John ancak hiçbü 

şeyden korkusu olmayan bü adamın sahip olabileceği, sonsuz bü 

özgüvene sahipti. O aym zamanda aklı başmda olan kimsenin 

karşısma çıkma cesaretinde bulunmayacağı b ü  adamdı. “Yoksa 

baskı gören bü tanık mı?”

“Büyük ihtimalle İkincisi. Bu konuyu araştıracağım.”

“Evet, araştır.” Maria masasındaki bir parşömenin ucuna 

dokundu. Bakışlarım Simon’m elindeki parlak kehribar rengi 

içkiye kenetlendikten sonra daha jnıkanlara çevirip onun geniş 

omuzlannı ve güçlü kollarım fark etti.

“Keşke sana daha fazla yardımım dokunabüseydi.” Simon’m 

sözlerindeki samimiyeti inkâr edebUmek imkânsızdı.
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“Welton’ı baştan çıkarabilecek güvenilir bir kadın biliyor 

musun?”

Simon içkisini dudağına götürecekken durdu ve yüzünde 

ağır ağır bir tebessüm bebrdi. T an n m , inanılmazsm. Dayton 

seni iyi yetiştüm iş.”

“Um ut fakirin  ekmeğidir, değil mi? Welton sanşınlardan 

hoşlanıl'.” Keşke bunu annesi de fark etmiş olsaydı.

“Ona hemen uygun bir kadm bulacağım."

M aria başım sandalyesine yaslayıp gözlerini kapadı.

“Mhuirnin'?’

“Evet?’ Simon’m elindeki btırdağı büfeye bıraktığım ve kararlı 

adımlarla yamna doğru yürüdüğünü duydu. Bu, teslim olmamak 

için mücadele ettiği o rahatlama duygusunu da beraberinde getirip 

iç geçirmesine neden oldu.

‘Yatm a zamam.” Simon onun sandalyenin kolçağmda duran 

elini tuttu ve M aria burun deliklerinin genç adamm teninden 

yayılan güçlü kokuyla dolduğunu hissetti. Sandal ağacı. Sünon'a 

özgü bir koku.

Maria gözlerini sadece onu görebileceği şekilde aralayarak. 

“Düşünmem gereken çok şey var,” diye itiraz etti.

“Düşünmen gereken her neyse sabaha kadai- bekleyebilir.” 

Simon onu sandalyeden kaldırdı ve tökezlediğinde kucaklajnp 

teninin sıcaklığıyla sarmaladı. “Sen sözümü dinleyene dek vaz
geçmeyeceğimi biliyorsun.”

M aria onun kollan arasında kendinden geçmek istedi ve 
gözlerini sımsıkı kapayarak bu isteğe karşı koymaya çahşu.

Elinde olmadan Simon’m, üzerinde gidip geldiği, içine girdiği 
anlarda neler hissettiğini hatırlamıştı. Maria aralanndaki ihşki- 
nin bu bojnıtunu bir yıldan uzun bir süre önce sona erdirmişti.

1 (Irlandaca) Sevgilim (ed.n.)



Sinıon'ın dokunuşlarının kendisi için fiziksel bir rahatlamadan 
çok daha fazlasını ifade ettiğini fark ettiğinde onunla olan bera
berliğini bitirmişti. Halinden memnun, keyifli bir yaşam sürmeyi 
göze alamazdı. Buna rağmen onu evinde tutmaya devam etmişti. 
Maria, Simon’a âşık olmak istemiyor ama bir yandan da ondan 
vazgeçemiyordu. Ona hayranhk dujoıyor, dostluğunu ve sosyetenin 
zajnf noktalarına daii' bilgisini takdirle karşılıyordu.

“Kurallarını bili.yorum.” Simon’ın elleri Maria’nın sırtını sardı. 
Maria onun, ko.yduğu kurallardan hoşlannıadığmı biliyordu. Simon’m 
kendisine duyduğu cinsel arzu asla tükenmemişti. Maria bu ar
zunun kanıtının şu an bile karnına bastırdığım hissedebiliyordu. 
Genç bir adamın cinsel iştahının kanıtı.

“Daha ijd bir kadm olsaydım seni gönderirdim.”

Yüzünü Maria’nm saçlannm arasına gömüp iç geçiren Simon 
onu kendine doğru çekti. “Beraber olduğumuz bunca yıl benim 
nasıl biri olduğumu öğrenemedin mi? Istesen de seni bırakmam. 
Ben sana hayratımı borçluyum.”

Onu bir sokak arasmda bir düzine düşmaruna karşı tek başma 

mücadele ederken gördüğü am hatırlayan Maria, “Abartıyorsun,” 

dedi azarlarcasma. Simon o gece kendini Maria’yı hem korkutan 

hem de tahrik eden vahşi bir dirençle savunmuştu. O karanlık 

gecede Ameha’mn izini sürmek çok daha umut vadedici geldiği 

için Maria neredeyse yoluna devam edecekti. Ancak vicdanı bu 

orantısız savaşı görmezden gelmesine izin vermemişti.

Etrafında birkaç adamınm olması ve hem kılıcım hem de 

silahmı tehditkâr bir edayla sağa sola sallaması saldırganların 

gözünü korkutmaya yetmiş ve kaçmalarım sağlamıştı. Kanlar içinde 

ve bitkin haldeki Simon her şeye rağmen Maria’yı lafını esirge

meden azarlamıştı. Kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını söylemişti. 

Sonra da genç kadımn ayaklarınm dibine yığüıp kalmıştı.
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İlk başta Maria’nm niyeti sadece onun biraz temizlenmesini 
sağlamak ve kendi vicdanım rahatlatmaktı. Ancak banyodan 
nefes kesecek kadar seksi bir yaratık çıkmıştı. Ve Maria onu 
yanında alıkoymuştu.

Simon, Maria’mn akbndan geçenleri tabmin ediyormuşcasına 
alaycı bir edayla gülümseyerek geri çekildi.

“Bu beni yemden senin yatağına taşıyacaksa bırak bir düzine, 
yüzlerce adama büe karşı gelmeye razıyım.”

Maria başmı iki yana salladı. “Sen iflab olmaz bir adamsm 
ve çok da azgınsın.”

“Senin yamnda azgın olmamak mümkün değü,” dedi Simon 
gülerek. Ardından elini Maria’nm beline koyup onu kapıya doğru 
götürdü. “Dikkatimi dağıtarak seni yatağa götürmemi engelleye
mezsin. Dinlenmeye ihtiyacın var ve de tatlı rüyalara.”

Koridora çıkıp merdivenleri tırmanmaya başladıklannda, 
“Ah, bunca zaman benim hakkımda hiçbir şey öğrenemedin mi?” 
diye sordu Maria. “Ben rüya görmemeyi yeğlerim. Rüya görmek 
yüreğime kasvet çökmüş bir halde uyanmama neden oluyor.” 

“Günün birinde her şey düzelecek,” dedi Simon rahatlatan, 
alçak bir sesle. “Sana söz veriyorum.”

Maria esnedi ve bir çift güçlü kol tarafından kucaklaıunca 
küçük bir çığlık attı. Dakikalar içerisinde yatağa yatırılmış, al
nına hızh bir ijd geceler öpücüğü kondurulmuştu. Maria ancak 
Simon’m iki oda arasmdaki kapıyı belh behrsiz bir tüartı eşhğinde 
kapayıp kendi odasma çekUmesiyle rahatladı.

Ancak fa r k b  bir çift mavi göz onu uykuya dalana dek takip etti.

“İyi akşamlar, efendim.”

Christopher kâhyasmı başını sallayarak selamladı. Sol taraf
taki kabul salonunun açık duran çift kanatlı kapılarından onun 
bulunduğu antreye boğuk kahkahalar taşmıyordu.



Şapka ve eldivenlerini kâhyaya uzatıp, “Bana derhal Philip’! 
çağır.” dij'e buyurdu usulca.

“Emredersiniz, efendim.”

Adamlarının ve onlara eşlik eden hanımlarm oluşturduğu 
kalabalık grubun yamndan geçerek karşı taraftaki merdivenlere 
yöneldi. Kendisine seslenildiğini duyduğunda kabul salonunun 
eşiğinde durdu ve bakışlarını ailesi olarak gördüğü kalababğa 
çevii'di. İçeride onun özgürlüğüne kavuşması kutlamyordu -adam
ları bunu büyük bir şans olarak görÜ3'ordu- ancak Christopher! 
bekleyen işler vardı. Özgürlüğünü garanti altına almak istiyorsa 
bu işleri araştırıp üstesinden gelmesi gerekiyordu.

Kararlı bir edayla, “Size iyi eğlenceler,” dedikten sonra 
kendisini ikinci kata dek takip eden itiraz sesleri eşliğinde mer

divenleri tırmandı.

Odasma ulaştığında uşağının yardımıyla soyunmaya başladı. 

Az önce kâhyasmdan çağırmasım istediği genç adam kapıyı hafifçe 

tıklatıp onun izniyle içeri girdiğinde yeleğini çıkarıyordu.

“Neler öğrendin?” diye sordu Christopher adama selam büe 

vermeden.

‘Tek bir gün içerisinde öğrenüebüecek her şeyi öğrendim.” 

Philip kravatım çekiştirip odada volta atmaya başladı. Açık yeşü 

renkli takımı, duvarı çizgüer halinde süsleyen deriden yapılmış 

kabartmalarla dikkat çekici bir tezat oluşturuyordu.

“Sana kaç kere konuşurken böyle huzursuzca dolamp dur

mamam tembih ettim?” dedi Christopher delikarüıjn azarlayarak. 

“Bu kolayca istifade edüebüecek bir zaafın göstergesi.”

“Özür düerim,” dedi Phüip gözlüklerini düzeltip öksürerek.

“Özür dilemene gerek yok. Bu huyundan vazgeç yeter. Sır

tım dik tut, dolamp durma ve ikimiz a3mı pozisyondaymışız gibi 

gözlerimin içine bak.”
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“Am a ben  siz in le aym  pozisyonda değilim!” diye itiraz etti 

Philip volta a tm a jn  bu-akarak . K ısa bir an yine beş yaşındayken 
C h risto p h er’m  k a p ıs ın ı ça lan  o h ırpalanm ış , yoksul ve öksüz 

çocuk o lm uştu .

Christopher kendisini soymaya devam eden uşağa yardıma 
olmak için pozisyon değiştirerek, “Hayır, değilsin,” diye onayladı. 
“Ama benim karşıma geçtiğinde öyleymiş gibi davranmaya çalış
malısın. Saygı, sadece burada değil dünyamn her yerinde kişinin 
kendisi tarafından elde edilir. Kimse sana sırf işini hakkıyla 
yapan, hoş birisi olduğun için saygı duymaz. Gerçekte pek çok 
ahmak, sırf bu kendisinin en doğal hakkıymış gibi davrandığı 
için saygı görür.”

“Haklısınız, efendim.” Philip omuzlarım dikleştirip çenesini 
yukarı kaldırdı.

Christopher gülümsedi. Bu delikanlı daha tam anlamıyla ol
gunlaşmış sajTİmazdı. Henüz ayaklaruım üzerinde durup bayatm 
karşısına çıkardığı zorluklarla baş edebilecek durumda değildi. 
“Harika. Şimdi anlat bakalım.”

“Leydi Winter yirmi altı yaşmda. İki kez dul kalmış. Her iki 
kocasının da onun yatağında iki yıldan fazla zaman geçirmeye 
ömrü yetmemiş.”

Christopher başını iki yana sallayarak. “Sözlerine benim 
bümediğim bir şeyi söyleyerek başlayıp o şekilde devam etsen 
olmaz mı?” diye sordu.

Philip kıpkırmızı kesildi.

“Hemen yüzün kızarmasm. Zamanın kıymetli olduğımu 
ve karşındaki kişinin senden ona göre dainannıam beklediğini 
unutma. Konuya her zaman dilıkat çekeceğini düşündüğün hir 

bilgiyle başlamalı ve oradan devam etmelisin."

Derin bir nefes alan Plıilip bir an bile düşünmeden, “Aşığıyla 
beraber yaşıyor,” dedi.
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“Pekâlâ...” Zihni, şehvet ojTinlarınm ardm dan teni kızarmış 
bir halde kendinden geçen uysal biı- Leydi W inter görüntüleriyle 
dolan Christopher olduğu yerde kaldı. Şaşkmhğmdan ancak uşağı
nın, belindeki kemeri sertçe çekiştmnesiyle sıynldı. Pantolonunun 
önünü çözerek boğazını temizledi. “İşte şimdi oldu.”

“Ah. iyi bari! Adam hakkm da İrlandah  olması dışında çok 
fazla bilgi edinemedim am a onun, Lord W inter’m iki jnl önce vefat 
etmesinin ardm dan Leydi W inter’in evinde yaşam aya başladığım 
söyleyebilirim.” 

îk i yıl.

“Ayrıca Leydi Winter’in, üvey babası Lord Welton’la olan 
ilişki.ri hakkında ilginç bir bilgi de edindim.”

“İlginç mi?”

“Evet. Görüştüğüm hizmetçi bana Lord Welton’m Leydi Winter’i 

sık sık ziyaret ettiğini söyledi. Bu durumu oldukça tuhaf buldum.” 

“Bunun sebebi senin üvey babanla yeterince tatminkâr bir 
ilişki yaşayamaman olabilir mi?”

“Olabilir.”

Christopher uşağının kendisine tuttuğu ropdöşambırdan 

kollarım geçirdi. “Beth ve Angelica’ya yamm a uğramalarım söyle 

Thompson.”

Uşak hafifçe reverans yaptıktan sonra kendisine verilen emri 

yerine getirmek üzere oradan ayrıldı ve Christopher da giyinme 

odasmdan oturma odasma geçti. “Leydi Winter’in maddi durumu 

hakkında ne biliyoruz?” dedi omuzunun üzerinden.

“Şu an bu konuda yeterince bilgiye sahip değiliz,” dedi pe

şinden gelen Philip, “Ama sabah olduğunda durum değişecek. 

Hali vakti yerinde görünüyor, bu yüzden onun neden daha fazla 

para edinmek için böylesine korkunç bir yöntem izlemeye üıtiyaç 

duyduğunu merak ediyorum doğrusu.”

“Elinde onun suçunu kamtlamaya yetecek kadar dehl var mı?”
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“Şey... hayır.”

“Vai'sayımlarla hareket edemem Philip. Bunu kamtlayacak 
bir şeyler bulmalısın.”

“Emredersiniz, efendim.”

İki yıl. Bu süre onun da duygulan olduğunu ispatlıyordu. 
Hiçbir kadın bir erkeğe az da olsa bir şeyler hissetmeden vücu
dunun güzellrklerini bu kadar uzun sûre onunla paylaşmazdı. 
“Bana Welton’i an lat.”

“Lord Welton zam anınm  çoğunu kum ar masasmda ya da 
fahişelerin yatağm da geçiren b ir hovarda.”

“Nerelere takdıyor?”

“White’in ve Bemadette’in yerine.”

“Nelerden hoşlanıyor?”

“Riske girmekten ve sarışınlardan.”

“İyi iş çıkarmışsm.” Christopher gülümsedi. “Sadece birkaç 

saat içerisinde elde etmeyi başardığm bilgiler beni yeterince 

tatmin etti.”

“Hayatınız buna bağlı,” dedi Philip sadece. “Yerinizde olsam 

bu iş için çok daha deneyimli birisini görevlendirirdim.”

“Bence sen buna hazırsın.”

“Bu tartışm aya açık bir konu ama her halükarda size min

nettarım.”

Christopher, biraz ilerisindeki üzeri içki sürahileriyle dolu 

ceviz sehpaya giderek kendine bir bardak su doldurmadan önce 

Phihp’in yaptığı açıklama5n elini sallayarak geçiştirdi. "Tecrübe 

edinmeni sağlamazsam sana ne faydanı dokunur?”

Sırtım  şöminenin rafına yasla.yan Philip, “Haklısınız, zaten 

bana kucak açm aktaki tek amacınız beni kullamnaktı.” dedi 

alaycı bir sesle. “Bugün ayakta olmamı sizin cömertliğinize boıylu 

olduğumu kabul etmek istemiyorsunuz. Burada yaşayan herkes
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hayatının belli bir döneminde bu cömertlikten faydalandığı için 

bunun sürekli tekı-ai'lanan bü' davi’amş olduğunu da söylemeliyim.” 

Chnlstopber homurdanaı-ak bai'dağındaki içkiyi bitirdi. “Lütfen 

karakterim hakkında isteıuneyen güzel sözler söylemekten vazgeç. 

Beni bu şeküde karalam an çok kaba bir davi'anış.”

Phihp cesurca bir hareketle gözlerini devirdi. “Siz etrafa 

korku salan şöhretinizi bileğinizin hakkıyla elde ettiniz ve bunu 

defalarca ispatladınız. Kimsesizlere kucak açmanız okyanusun 

derinhklerine gömdüğünüz gemileri tekrar su yüzüne çıkarmaz, 

çaldığımz malların yerine yenilerini getü'mez ya da size karşı 

koyma aptaUığında bulunanları canlandırmaz. Endişelenmeniz 

yersiz. Benim size duyduğum sonsuz minnet, sahip olduğunuz 

kötü şöhrete zarar vermez.”

“Seni haddini bilmez piç kurusu seni.”

Phihp gülümsedi ve aynı anda kapı hafifçe tıklatüdı. “Girin,” 

dedi Christopher. İçeri giren endam lı, güzel sarışın ı ve ufak 

tefek olmasına rağmen son derece şuh bir havası olan esmer 

kadım başını hafifçe öne eğerek selamladı. “Ah, harika. İkinize 

de ihtiyacım var.”

“Seni özledik,” dedi Beth sahk duran san  saçlanm  baştan 

çüıaran bir hareketle geriye doğru savurarak.

Angehca sadece göz ku-pmakla yetindi. O Beth’e göre daha 

sessizdi ama bu sessizhği yatağa girdiği anda sona eriyordu. 

Yatakta, Christopher’m emrinde çalışan en kaba denizcüer gibi 

küfrederdi.

Kaşlarm ı çatan Philip, “A ffedersiniz,” diye a raya  girdi. 

“Welton’m kızü saçh kadınlara ügi duymadığım nereden büdiniz?” 

‘Teki, sen kızlan kendim için çağırmadığımı nereden biliyor

sun?” diye karşılık verdi Christopher.

“Çünkü şu an ben yanımzdayım ve kendinizi işe odaklamış 

durumdasımz. Siz işi asla zevkle kanştırmazsmız.”
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“Belki de zevk işin kendisidir, genç Philip.”

Philip’in, gözlüğünün ardında kısılan gözleri zihninin yoğun 

bir çaba içerisinde olduğunu söylüyordu. Christopher’m onunla 

ilgili dikkatini çeken ilk şey de her şeyi mantıkh bir sebebe bağ

lama çabası olmuştu. Parlak bir zekâ asla boşa harcanmamahydı.

Christopher bardağını kenara koyup kendini en yakmdaki 

koltuğa bıraktı. “Sizden bir ricam olacak hammlar.”

“Ne istersen yapm aya hazır olduğumuzu büiyorsun,” diye 

mırıldandı Angelica bir kedi gibi.

Her iki kadının da, dudaklarmdan dökülen istekleri yerine 

getirmeye hevesli olduğundan şüphe duymayan Christopher, ‘Te

şekkür ederim,” dedi kibarca. Onun evinde sadakat karşılıklıydı. 

Christopher himayesi altmdaki her birey için ölümüne savaşmaya 

hazırdı ve onlar da kendisine benzer bir saygı duyuyordu.

“Terzi yarın buraya uğrayıp yeni giysüer hazırlamak üzere 

her ikinizin de ölçüsünü alacak.” Kadınlann gözlerinin hevesle 

parlaması Christopher’ı gülümsetti. “Beth, sen Lord Welton’m en 

samimi sırdaşı olmaya hazırlan.”

Sarışın kadın, başmı sallayarak açık mavi elbisesinin altmda 

serbest duran iri göğüslerinin iki yana sallanmasma sebep oldu.

Angelica boyalı dudaklannı beklentiyle yukan kıvırarak. 

“Peki ya ben?” diye sordu.

“Sen de ihtiyaç duyulduğunda dikkatleri başka yöne çeke

ceksin, kara gözlü güzel kadm.”

Christopher, Leydi Winter’in âşığmı etküeyen şeıin genç ka- 

dımn güzelliği mi, serveti mi yoksa her ikisi birden mi olduğunu 

bümiyordu. Riske girmek istemediği için Angelica'mn egzotik 

hatlarmın ve özenle yaratılmış zengin kadın imajımn rakibini 

baştan çıkarmaya yeteceğini umuyordu. Angelica, Le\ di Winter 
kadar zarif bir güzelliğe sahip değildi belki ama bol kuTimlı bir
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vücudu vardı ve damarlarında İspanyol kanı aktığını açıkça belli 

eden özellikler taşıyordu. Karanlık  bir odada pekâlâ iş görürdü.

Leydi W inter'in jnizüğünün sebep olduğu k ü çü k  sıyrığı 

ovuşturan Christopher, erkekleri baştan çıkarm ak konusunda 
şöhrete sahip olan bu kadınla beraber olmaya can attığını fark 

etti. Ne kadar da güzel bir kadındı. N arin görünümünün aksine 

ateşli bir karaktere sahipti. Christopher yakında hayatının son 

zamanlarda olduğundan çok daha ilginç bir hal alacağından 

emindi. Leydi Winter’la tekı-ar karşılaşm ak için birkaç gün daha 

beklemek zorunda olması neredeyse can sıkıcıydı.

Öte yandan uzun zamandır bir kadın la beraber olmaması 

cinsel iştahım iyice kabartmıştı. H aftalardır hücredeydi. Elbette 

Leydi Winter’a böylesine yoğun bir arzu duym asının tek sebebi 

buydu. O Christopher için halledilm esi gereken bir işten başka 

bir şey değildi.

Ziyaretçilerini uğurlam ak üzere ehni kald ırdığında, “Sen 

gitme, Angelica,” dedi ağır ağ ır k on u şarak . “Sen in  kalm am  

istiyorum.”

Angelica dudaklarını yaladı.

“Kapıyı kihtle, aşkım. Sonra da gaz lam balarını söndür.”

Etraf karardığında Christopher içini çekti. Beraber olacağı 

kadın Leydi Winter değildi. Ama karanlık bir odada Angehca’yla 
da idare edebüirdi.
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üçüncü Bölüm

u r ı  enin hayranlık duyduğum bütün o özelliklerini saymama 
k_/izin verir misin, mhuirnin?’

Dudaklan beUi belirsiz fark edilen bir gülümsemeyle yukan 

doğru kıvrılan Maria başım iki yana saUadı. iri vücudunu alnn 

rengi nakış ipliğiyle işlenmiş çiçeklerle süslü, krem rengi saten bir 

kumaş kaplayan ve bu haliyle çok hoş görünen Simon karşısmdaki 

bankta oturuyor, ona elini uzatıp dokunabileceği kadar yakın 

duruyordu. Simon’m arkasında fon oluşturan berrak göl ve yeşil 

çayırlar mavi gözlerim baş döndürücü bir etkiyle vurguluyordu.

“İstemiyor musun?” dedi Simon ağu- ağu- konuşarak. "Tamam 

o zaman. Peki, sadece bir tanesini söylesem? Kara Dul ifadesine 

bürünürken çeneni yukarı kaldırmana bajohyorum. A>Tica buz 

mavisi ipeğin üzerinde beyaz dantel kullanmak dâhiyane bir fildr," 

Maria’mn yüzündeki gülümseme genişledi. Gergüıdi ve omm 

sürekli şemsiyesini çevirip durduğunu fark eden Simon tedirgin- 

hğini rahatlatma çabasına girişmişti. Kont ve Kontes Harvvıck'in 

evi olan, arkasındaki ihtişamlı taş bina Maria'ya üç gün bo -̂unca 

ev sahipliği yapacaktı. “Korkunun ecele faydası yok Simon, tat

hm. Biliyorsun ki ev sahibemizi hayal kırıklığına uğrataıııaN'iz.



“Elbette uğratamayız. Ajoıca ben de bunun eğlenceli olacağını 
düşünüyorum. Kötü şöhretli dul kadın bu hafta sonu davetini ne 
şekilde geçirmeja planlıyor?”

“Bunu söylemek için henüz erken sayılmaz mı?” diye mırıl
dandı Maria bakışlarmı sajulan giderek artan kalababğa çevirerek. 
Konuklarm bazıları kendisi gibi bankta oturuyor, kadınlar kitap 
okuyup nakış işliyor, erkeklerse az ötedeki çajorbkta ayakta 
duruyordu. “Biraz ortalığı karıştırmaya ne dersin? Birkaç gizU 
iş çevii'meye?”

“Peki, sen biraz sevişmeye ne dersin?”

“Simon,” diye azarladı Maria.
Simon kendini savunmak istercesine ellerini jnıkan kaldırdı 

ama gözleri muzip ışıltılar saçıyordu.

“Başkasıyla sevişmeyi kastetmiştim. Gerçi umanm St. John’u 
seks partneri olarak seçmeyecek kadar akıUısmdır.”

“Ah? Nedenmiş o?”

“Çünkü o kaba bir adam, mhuirnin. Sana yakışmayacak kadar 
yozlaşmış biri. Ashnda sana ben de dokunmamahydım. Sen benim 
için fazla temizsin ama ben büe o adamdan daha ijd sayılırım.” 

Maria bakışlarım kucağmda duran eldivenh ellerine çevirdi. 
Simon nasıl olurdu da onım işlediği günahlann izlerini göremezdi?

Simon uzamp ehni sıktı. “Kendi ellerinde aradığın kam 
Welton’inkilerde bulabüirsm.”

“Keşke bu doğru olsa.”

“Öyle zaten.” Simon oturduğu bankta arkasma yaslandı. 

“Söylesene, herkesçe tamnan bir suçlu buraya nasıl davet 
edüir?”

“Söylentilere bakılacak olursa müstakbel Lord Harwick ba
şarısızlıkla sonuçlanan bir kaçırma olayı sırasmda sakat kalmış. 
Babası bunu yapanlarm cezalandırılması için St. John’a başvur

muş. Neticede zahmleıin hakkından gelinmiş ve Harwick’in, St.

42 Tutku O yunları



Jo h n ’a  o lan  m in n e tta rlığ ın ı gösterm e şekillerinden biri de onu 
verdiği dave tle re  çağ ırm ak  olm uş.”

“Buna şeytanla işbirliği yapmak denir.”

“Kesinlikle öyle,” dedi Simon sakin bir sesle. “Artık bana akim
daki planlan anlat da sana yardım etmenin bir yolunu bulayım.” 

“Önümde nasü bir yöntem izleyeceğime karar veremeyeceğim 
kadar çok belirsizlik var. St. John benimle buluşmak için neden 
bu mekânı seçti? Neden benim evimi ya da kendi evini tercih 
etmedi?” Maria iç geçirdi. “Bu kadar çaresiz olmasaydım onunla 
böyle bir oyun oynamaya asla yanaşmazdım.”

“Sen hızlı kararlar almak konusunda uzman sayılırsın. Her 
zaman öyle oldun.”

Maria, Simon’ın kendisine duyduğu saygıyla rahatlayarak. 
Teşekkür ederim,” dedi samimiyetle. “Şu an istediğim tek şey St. 
John’la baş başa konuşmak. Umanm bana işbirliğimizin kendisine 
ne tür bir fayda sağlayacağmdan biraz olsun bahseder ve ben de 
adımımı ona göre atarım.”

“Ah, ben bu konuda sana hiç zorlanmadan yardımcı olabili
rim. St. John sadece birkaç dakika önce hemen arkanda duran şu 
patikaya girdi. Leydi Harwick’in o yönde bir tapmak olduğundan 
bahsettiğini hatırlıyorum. Onun peşinden gitmek istersen seni 
kimsenin rahatsız etmemesini sağlayabilirim.”

“Sen bana Tanrı’nın bir lütfusun, Simon.”

“Bunu fark etmiş olmana sevindim.” Simon gülümsedi. ■Üze
rinde yeterince silah var mı?”

Maria başını onaylarcasma salladı.

“Güzel. Az sonra görüşürüz.”

Maria hiç acele etmeden ayağa kalktı ve şemsiyesinin sapını 
ağır hareketlerle omuzuna yasladıktan som-a yürümeye başladı. 
Farkında olmadan arkasma baktığında Simon’m. kendisinin takip 
ettiği çakıUı yolda yürünıejm niyetlenen bir çifti durdurduğunu
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gördü. Onun her zamanki gibi bu işin de üstesinden geleceğini 
bilmenin rahatlığıyla dikkatini kendisini bekleyen göreve çevirdi, 

Maria büjmk bir çalının arkasına geçtiğinde rahat bir ta
vırla etrafa bakıyormuş gibi görünmekten vazgeçip adımlarını 
hızlandırdı. Yönünü kaybetmemek için yol üzerindeki bir kaç 
önemli şeja hafızasına kaydetti; şuradaki bir piramit, oradaki bir 
heykel. Kısa bir süre sonra az ötedeki tapınağı fark etti ve takip 
ettiği yolan ajTiIıp şemsiyesini kapayarak tapınağın kenarındaki 
ağaçların arasına girdi.

Küçük binanın etrafını dolaşıp önce sütunların arasından 
sonra da arka kapıdan içeri baktı.

I
“Beni mi arıyorsun?”

Hızla arkasına dönen Maria, St. John’un rahat bir tavırla, 
sadece saniyeler önce yamndan geçtiği bir ağaca yaslanmış halde 
kendisine baktığını gördü. Maria genç adamın dudaklarında 
kibirli bir gülümseme belirdiği anda kendim çabucak toparlajop 
yüzüne yerleştirdiği koca bir tebessümle şaşkınlığım gizlemeye 
çalıştı. “Aslında hayır.”

Sözleriyle istediği etkiyi yaratmayı başarmıştı. St. John’un 
yüzündeki gülümseme soldu, kibirini yansıtan pırıltılar saçan 

gözleri, bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamanm yarattığı kı

vılcımla çakmak çakmak oldu. Maria bu fırsattan faydalamp onu 

ağaçlarm arasmdan sızan güneş ışığımn altmda ük defa yalandan 

inceledi. Güçlü olduğu açıkça belli olan vücudu gözlerine yakışan 

ve özenle topladığı san saç buklelerini ortaya çıkaran lacivert 

renkli, kadife bir kumaşla kaphydı. Gözlerinin mavisi Simon’ınki 

kadar parlak değü, daha ko}nı bir tondaydı. Bu gözler, yüzünün 

eşsiz güzelliğiyle baş döndürücü bir tezat oluşturuyordu.

St. John, Maria’mn, ham ipek kumaş gibi tenini okşadığmı 

hissettiği o nefis, boğuk sesiyle, “Sana inanmıyorum,” dedi mey

dan okurcasına.
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“U m ru m d a  d eğ il.”

Neredeyse gerçek olamayacak kadar yakı.şıkh görünen genç 
adam meleklere yaraşır bir yüze sahipti. O çapkın gözlerine bak

mak, kulağa doğa üstü  bir yaratık tan  çıkıyormuşçasma seksi ve 
boğuk gelen sesini duymak bir kadının aklını başmdan alabilirdi.

Böylesine kusursuz görünmesine rağmen erkekliğinden 

şüphe edilecek bir tarafı yoktu. Kaslı baldırlarını beyaz çoraplar 

sarıyordu ve Maria onun bir ırgatın vücuduna sahip olmak için 

ne tür aktivitelerde bulunduğunu merak etti. Simon’m benzer 

vücut yapısını çok beğeniyordu ama onun yumuşak kıvnmlarma 

sahip olmayan St. John’un vücudu daha da güzeldi.

“Madem beni aramıyorsun neden amaçsızca ormanda dola

şıyorsun?” diye sordu St. John.

Maria, “Ya sen?’ diye sorarak karşı atağa geçti.

“Ben bir erkeğim. Asla amaçsızca dolaşmam.”

“Ben de öyle.”

“Farkındayım,” diye mırıldandı St. John. “Amacm beni gö

zetlemekti, Leydi Winter.”

“Peki, senin amacın neydi?”

“Benim bir hanımla randevum var.” St. John tehlikeh denile

bilecek kadar zarif bir hareketle yaslandığı ağaçtan uzaklaşnğmda 

Maria geriye doğru bir adım atmamak için kendini zor rurtu.

“Bahsettiğin hanım... biraz soğuk bir kadm olabilir mi?’

Genç adam m  ağır adımlarla yürümekteki amacımn karşısm- 
daki kişiyi baştan  çıkarmak olduğu çok açıktı. Maria cüretkârhğı 
karşısında şaşkınlık yaşasa da hajTanhk dolu bakışlarla onu 
izledi. İçinde bir kıpırtı hissetti ama \niicudunun verdiği tepkiyi 
gizlemeyi başardı.

“Zorlu mücadeleleri seven erkekleri kendine çekecek kadar 
soğuk bir kadm. Ama bence sadece numara yapıyor.”



Maria giiidü. “Kendisi bu konuda şüphe duym ana neden 
olacak bir da\Tanışta mı bulundu?”

Genç adam Maria'nın önünde durdu. Ajmı anda tenini okşa
yan sıcak, aheste bir rüzgâr Maria'ya onun tiyatroda kendisine 
sarıldığı andan hatmladığı bergam ut ve tü tün kokularının belli 
belirsiz hissedilen bü- karışımını taşıdı.

“Benim peşimden buraya geldi. Zeki bir kadın olarak bunu 
yaptığı takdii'de başına gelecekleri önceden tahm in etmiş olmalı.” 

Maria bakışlarının birbirine kenetlenebilm esi için başım  
geriye atarak, “Beni buraya sen yönlendirdin,” dedi usulca. Ona 
böylesine yakın dururken, üzerindeki kusursuz giysilerin düşün
dürdüğünden çok daha zor bir yaşam  sürdürdüğünün göstergesi 
olan dudak ve gözlerinin etrafındaki çizgileri görebiliyordu. “Bu 
davete tek başıma gelmediğimi fark  ettiğinden em inim .”

St. John, Maria’ja gafil avlayacak kadar hızla bir elini onun 

beline sardı, diğeriyle de ensesini tu ta ra k  vücudunu vücuduna 

bastırdı. “A rtık o adamla yatmadığımn farkmdayım.”

Onu böyle haşin bir şekilde sahiplenmesi ve sert bir sesle kaba 

sözler söylemesi Maria’yı kısa bü' an şaşkınlık dolu bir sessizliğe 

sürükledi. Genç kadın nihayet tekrar konuşabildi.

“Sen çıldırdm m ı?’ diye sordu nefesinin kesildiğini hissederek. 

Elindeki şemsiye yapraklarla örtülü toprağa düşmüştü ve kor

sesinin geçit vermez esaretinde usulca nefes alm aya çalışıyordu.

Hava sıcaktı ama ona vücudunun tepeden tırnağa alev alev 

yandığım hissettiren şey bu değildi. T ıpkı daha önce olduğu 

gibi St. John’un kollarmm vücudunu sardığım  hissetmek sinir 

uçlanm acı veren bir şekilde canlandırmıştı. Elbisesinin kabarık 

etekleri dengesüü bozduğu için göğsünü onunkine bastu'inıştı ama 

aralanndaki kat kat kumaş bacaklarının birbirine dokunmasını 

engelliyordu. Yine de bu, M aria’nın onun tahrik olduğunu fark 

etmesine engel değildi. Penisinin kendisine duyduğu arzuyla sert-
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leştiğini an lam ası için onu hissetm esi gerekmiyordu. Bu arzuyu 
St. John ’un gözlerinde de pekâlâ görüyordu.

St. John dudaklarını öptüğünde arzusunun tadmı da aldı.

Maria gözlerini kapayarak St. John’un dudaklanmn, kendi 

dudaklarmda bıraktığı hissi umursamamaya çahştı. Dilinin ucunu 

hafifçe M aria’nm dudaklannda gezdiren genç adamın dokunuşu 

yumuşaktı. Ancak gizem ve tehlikeyi çağnştıran tadı zevk ve

riyordu. M aria ona boyun eğip kendisini sunması karşüığında, 

yaptığı hareketi onaylayan bir iniltiyle ödüllendirildi.

Şim di St. Jo h n  onu sonsuza dek zam anlan varm ış gibi 

öpüyordu. Az ötede bir yatak duruyormuş ve Maria’nm ağzmda 

dolaşan dilinin verdiği vaatleri o yatağın üzerinde gerçekleştirebi- 

lirmiş gibi öpüyordu. M aria’ya aynı anda hem sert hem de nazik 

olarak nitelendirilebilecek bambaşka bir dokunuşu vardı ve bu 

dokunuş genç kadını derinden etkilemişti. Ashnda arzusunu güç 

kullanarak tatmin ediyor ama ona, bu yaklaşumna tamamen ters 

düşecek kadar nazik davranıyordu.

M aria kapalı göz kapaklarının ardında yaşadığı duygulann 

başım döndürdüğünü hissederek, uzunca bir süre St. John’un ken

disine bu zevki yaşatmasına izin verdi. Genç adamm başparmağı, 

sırtım geriye atmasma, ayak parmaklanmn kıvrılmasma neden 

olacak kadar ağır bir ritimle ensesinde dolaşıyordu. Maria’nm 

meme uçlan acıjnp dudaklan titredi. Kann bölgesindeki titreyiş 

ellerine yansıdı ve onu verdiği tepkinin şiddetini gizleyebilmek 

için St. John’un ceketine tutunmaya zorladı.

Sonra birden aklım başma aldı ve St. John’u gördüğü düşten 

uyandırdı.

Genç adam M aria’nm bıçağının sivri ucunun sert bir şekilde 

bacağma bastırdığım hissettiği anda kaskatı kesildi. Başmı kaldırıp 

titrek bir nefes aldı. “Bir daha seni baştan çıkarmak istediğimde 
üzerindeki silahları etkisiz hale getirmemi hatırlat bana."
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“Artık baştan çıkarmak j'ok. Christopher.”

Maria, St. John'un gevşeyen kollarının arasından sıyrıldı. 

“Sana Christopher diyebilirim, değil mi? Doğruyu söylemek 

gerekirse bu, bugüne dek aldığım en iyi öpücüklerden biriydi. 

Hatta belki de en iyisiydi. Dilinle yaptıkların... Ama ne yazık ki 

ben girdiğim ilişkilerde, vereceği zevkten önce karşılıklı ne tür 

menfaatler sağlaj’acağını öğrenmeyi ahşkanlık haline getirdim.” 

Maria dizlerinin bağı çözüldüğü halde böylesine güçlü sözler 

sarf edebildiği için kendisini ödüllendirmeyi daha sonraya bıra

kacaktı, Şu an pek çok açıdan tehlikeli sayılabilecek bir adamla 

yüzleşmesi gerekiyordu. “Benden ne istediğini söyle.”

St. John’un dudaklarında ağır ağır beliren sakin gülümseme 

Maria’nm kalp atışlarının yavaşlamasına imkân tanımadı. “Bunun 

cevabı yeterince açık değil mi?”

Maria belki de nefes almakta zorlandığı için sağlıklı düşü

nemiyordu ama içinde bulundukları durumu hangi açıdan ele 

alırsa alsın St. John’un kendisini neden bu kadar etkilediğini 

bir türlü çözemiyordu.

“Beraberindeki kadm seni bu açıdan rahatlatabilir,” diye 

hatırlattı ona.

Maria kendine hep Simon gibi yakışıklı erkekleri seçerdi. 

Esmer erkekler tercihiydi. Çapkınlardan, hovardalardan ve fazlaca 

kibirli erkeklerden hoşlanmazdı. Karşısında duran sabıkalımn 

onu bu kadar tahrik etmesi için hiçbir sebep yoktu.

“Dün gece onunla idare etmeyi denedim.” St. John’un kah- 

kahasım duymak kejnf vericiydi. M aria ’nm aksine o, içindeki 

kahkahayı sık sık özgürlüğüne kavuşturuyormuş gibi görünüyordu 

“Angehca’dan hoşlamnm ama ne yazık ki o sen değil.”

Angelica ismindeki esmer kadımn, karşısında duran sarı

şın tannmn altmda zevkle kıvrandığını hayal etmek M aria’mn
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dişlerim sıkm asına neden oldu. Bu, hissetmeyi asla istemediği 

aptalca bir duygusal tepkiydi.

“İntikam  planında bana ne tür bir rol biçtiğini açıklaman 

için sadece bir dakikan var,” diye uyardı St. John’u.

“Bunu sana yatakta açıklayacağım.”

M aria kaşların ı kaldırdı. “Bana zorla sahip olmayı mı düşü

nüyorsun? Hem de yardıma ihtiyacı olan ben değü, sen olduğun 

halde...”

“Senin de bana ihtiyacm olmah,” dedi Christopher kelimelerin 

üzerine basa basa. “A ksi takdirde ne bu haftasonu buraya gehr. 

ne de benim peşime düşerdin.”

“Belki bunu merakımı tatmin etmek için yapmışımdır.” dedi 

M aria ona itiraz ederek,

“M erakını tatmin etmeni sağlayacak adamlann var.” 

M aria derin bir nefes alarak bıçağını tekrar gizh bir cepteki 

kılıfına soktu. “Dönüp dolaşıp yine a>mı yere geliyoruz.”

“Hayır, dönüp dolaşıp aynı yere gelen sensin. Ben bir sonraki 

adımı atıp seninle yatağa girmeye hazırım.”

M aria’nm dudağının bir ucu alaycı bir gülümsemeyle imkan 

kıvnldı. ‘Y a ta ğ a  ancak birbirimize ne tür menfaatler sağlaıaca- 

ğımızı belirledikten sonra girebüeceğimizi büiyorsun. Tabii eğer 

öyle bir şey olacaksa.”

Christopher, K ara  Dul’a duyduğu gönülsüz üginin canını 

acıtacak kadar güçlendiğini hissederek kaskatı kesüdi. I\arşısmda 

fiziksel anlamda kendisine taban tabana zıt olan bir kadm duru

yordu. Christopher sarışın, bu kadm esmerdi. Christopher uzun 
boylu, bu kadm ufak tefekti. Christopher sert, bu kadm göze hitap 

eden jaım uşak hatlara sahipti. Ancak berirüeri öylesine benzer 
çalışıyordu ki bunu görmezden gelmesi mümkün değüdi. Onun 
avımn peşine düşen bir avcı gibi tapınağın etrafım dolaşacağım 
tahmin etmişti çünkü kendisi de aym şeji yapardı. Ve bıçak...
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...Maria koUarının arasında kendinden geçmiş olmasaydı 
Christopher elbette bıçağı da önceden fark ederdi.

O sadece kendisinin Maıia’ya bu şekilde yaklaşacağım önceden 

tahmin edememişti; ta ki Maria. ikisinin duruş şekline bakarak bile 

aralarında bn ilişki kalmadığım anladığı bir adamı sevgilisiymiş 

gibi karşısma çıkarana dek. Oysa Christopher’m niyeti işi ağırdan 

almaktı. Onu korkutmadan yavaş yavaş kendisine çekmekti.

Ama belli ki Maria kolay kolay korkacak bir kadm değildi 

Şu an bile koyu renk kaşlarından birini sessiz bir soru sorarca

sına yukan kaldu'imş, Christopher’m bakışma karşdık veriyordu. 

“Zamamn doldu.”

Bu sözlerle birlikte yerde duran şemsiyesini alıp patikaya 

yöneldi ve malikâneye doğru yürümeye başladı.

Christopher, Maria’mn ai'kasmdan bakarak onu durdursa mı 

diye karar vermeye çahştı ve nihayet bu etkileyici gidişin sona 

erdirüemeyecek kadar keyifli olduğunu düşünerek bunu yapmaktan 

vazgeçti. Bir ağaca yaslamp buz mavisi elbisesi gözden kaybolana 

dek onu izledi. Önünde uzanan keyifli anİEirı hayal etmek bile 

Maria uğruna yaptığı bekleyişi neredeyse katlanılabilir kıhyordu.

Neredeyse.

Maria diğer konuklann araşma karışmakta acele etmedi. St. John 

sohbetlerini sürdürmek için herhangi bir çaba sarfetmeyince onun 

kendisini takip etmeyeceğini anlamıştı.

Tiyatroda o M aria’mn yamna gitmişti. Buradaysa Maria 

ona yaklaşmıştı. Şimdi sıra tekrar St. John’daydı. Maria onun 

bir sonraki adımım merak ediyordu. Belki de niyeti Maria’mn 

merakı iradesini ele geçirene dek beklemekti. Niyeti gerçekten 

buysa daha çok beklerdi.



Maria köşeyi döndüğü anda Simon’ın bakışları onu buldu ve 
hızlı adımlarla yanına gelen genç adam dirseğini tutup onu göle 
doğru sürükledi.

“Ee, neler oldu?” diye sordu.
“Aklında seks var. Sadece bu kadarını biliyorum.”
Simon homurdandı. “Bunu sen onunla konuşmadan önce de 

biliyorduk.”
“Hayır, bilmiyorduk!”
‘Pekâlâ. Ben bunu sen onunla konuşmadan önce de büiyordum.” 
Simon nefesini bırakıp durdu. “St. John’un hizmetkârları 

arasına sokmaya çalıştığım adamın başarüı olacağım ve bize üze
rinde çalışabileceğimiz daha detaylı bügi getireceğim ummaktan 
başka çaremiz yok.”

“Bu gerçekten de harika olur,” diye onayladı Maria.
“Onun aptal bir adam olduğunu söyleyebilmeyi isterdim ama 

bu doğru değil. Tersine son derece kurnaz ve yaratıcı biri. Benim 
varlığıma bir çare bulmasına hiç şaşırmadım.”

“Sen neden bahsediyorsun?’ Başım yana eğip şemsit-esini 
geriye atan Maria, Simon’a baktığmda karamsar bir tavırla kaşla
rını çattığını ve vücudunun, huzursuzluğunu ele verdiğini gördü.

‘Yanındaki kadını kendisi için değü benim için getirmiş. 
Kadm sen yokken bunu bana açıkça belli etti.”

“Ah.” Aldığı bu haberin Maria’mn yüzünü gülümsetmiş olması 
oldukça tuhaftı.

“Ondan hoşlanıyorsun!” dedi Simon suçlarcasına.

“Sadece onun düşünme şeklinden hoşlamyonım Simon. aş
kım.” Maria koluna girdiği Simon’ı çekiştirip gölün kıtası botamca 
sürükledi.

Bakışları kemerli köprünün altından sessizce geçen ördeklere 
çevrildi. “Ayrıca o son derece iyi bir gözlemci. İkimizin artık aym 
yatağı paylaşmadığım biliyor.”
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“Bu durumu kolayca değiştirebiliriz,” diye mırıldandı Simon 
sessizce.

Maria boğazına yerleşen jmmru yüzünden güçlükle yutku
narak, ‘T a  da sen kadınm teklifini kabul edip ondan daha fazla 
bügi edinebilirsin,” dedi.

Simon bir kez daha durup öfke dolu bakışlarım Maria’ya 
çevirdi. “Şimdi de kadınlara erkek pazarlama işine mi giriştin?”

“O kadmdan hoşlanmışsm,” diye itiraz etti Maria. “Bunu 
açıkça görebiliyorum.”

“Sadece vücudunun bel/i kısım larından  hoşlandım,” diye 
düzeltti Simon. “Lanet olsun, sen bana karşı hiçbir şey hisset
miyor musun? Nasd olur da bana gözünü bile kırpmadan böyle 

bir öneride bulunursun?”

“Peki ya sen elimde olsa seni sadece kendime saklayacağımı 
bilmiyor musun? Farklı bir kadm olsaydım seni kilit altında tu
tar, sadece kendime saklardım, Simon Quinn. Ama ne ben öyle 

bir kadınım ne de sen namuslu bir adamsın bu yüzden kendini 
yaralı, beni ise acımasız bir âşıkmış gibi göstermekten vazgeç. 

Ben acımasız âşık unvanmı kendi bileğimin hakkıyla elde ettim. 

Senin bunu vurgulamana hiç gerek yok.”

Maria bu sözlerle birlikte uzun adımlarla Simon’dan uzak

laşmaya başladı.

“M huirnin...” diye seslendi Simon arkasından.

Maria onu duymazdan geldi.

“Dikkatleri üzerimize çekiyorsun,” dedi Simon bu defa.

Maria elbisesinin kat kat eteklerini savurarak ona doğru 

dönünce Simon geriye doğru sıçramak zorunda kaldı. “Ben buraya 

bunun için geldim zaten. Skandal yaratıp insanları eğlendirmek 

için.”

“St. John nasd da aklım başmdan almış,” diye fisddadı Simon 

mavi gözlerini fal taşı gibi açarak. “Şu haline bak.”
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“Bunun St. John’la ne ilgisi var?’

“Keşke bilsem. O zaman sen beni başından savmadan çok 
önce onun uyguladığı yöntemi ben de uygulardım.”

Maria gürültüyle nefesini bıraktı. “Sen beni o şeküde seviyor 
olamazsın, değil mi?”

“Seni seviyorum, mhuirnin.” Simon’m dudaklarmda hüzûıüü 
bir gülümseme bebrdi. “Ama hayır, o şekilde değil. Bir zaman
lat o duyguya hiç olmadığı ve belki de asla olamayacağı kadar 
yaklaşmıştım.”

Maria bu sözlere kirpiklerinde beliren tek bir damla gözya- 
şıyla karşılık verdi. Bir zamanlar Simon’la birbirlerine vermeyi 
düşündükleri evübk yemininin de Welton’m çevirdiği entrikaların 
kurbam olduğuna inanıyordu. Bu yemin de Welton’in günün bi
rinde hesabım ödeyeceği kayıplardan biriydi. “Sana asla o kadınla 
yatmanı söylememebydim. Beni buna iten şeyin ne olduğunu 
bilmiyorum.”

Simon tekrar onun kolunu tutup, “Bunu ben de bilmiyorum,” 
dedi ağır ağır konuşarak. “Oysa beni bu gece onunla zaten bir 
buluşma ayarladığımı tahmin edecek kadar iyi tamyor olmalısm.” 

“Bu gece bir... Ah!” Maria, Simon’ın ayağma basıp bir küfür 
savurdu. “Madem öyle bana neden işkence ediyorsun?”

“Ben de her erkeğin sahip olduğu egoya sahibim. Benim bir 
başkasıyla beraber olacağım düşüncesinin az da olsa canmı acıt- 
masım bekledim. Aym şejd senin için düşünmek bana acı verij'or.’ 

Simon bir kahkaha atmasaydı Maria bu sözlere inanabilirdi. 

Bu defa ondan uzaklaştığında adımlarını durdurmadı. “Şu 
an sana karşı pek de iyi duygular beslediğimi söyleyemem.” 

“Bana bayılıyorsun,” diye seslendi Simon arkasından. "Tıpkı 

benim sana bayıldığım gibi.”
Bakışlar öldürücü olsaydı Maria omuzunun üzerinden Simon a 

firlattığı bakışla onu rahatlıkla öldürebilirdi.
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Akşam j»emeğinde karnmı tıka basa doyuran Christopher, 
malikânenin önündeki araba yoluna bakan salon penceresinin 
yanındaki duvara sırtım vermiş, oturuyordu. Ufak tefek olma
sma rağmen, koyu şeftab rengi, parlak bm kumaşla çevrili seksi 
hatlara sahip kadından gözünü alamıyordu. Geceyi aydınlatan 
mum ışığı kadınm göğüslerini okşayarak Christopher’m penisinin 
sızlamasma neden oluyordu. Leydi Winter son derece cesur bir 
ifadeyle onun bakışlarına karşılık veriyordu.

Christopher çok yakında ona sahip olacağım bilmenin ver
diği arzunun damarlanndaki kan akışım hızlandırdığım hissetti. 
Leydi Winter’a neden böyle ani bir arzu duyduğunu anlamaya 
çahşmaktan vazgeçmişti. Onu arzuluyordu ve önündeki seçenekleri 
düzgün bir biçimde gözden geçirebilmesi için bu arzuyu tatmin 
etmesi gerekiyordu.

Leydi Winter’la yatmasmm, ölen kocalanmn ve Welton’in 
büroyla ne tür bir bağlantısı olduğunu açıklamaya yaramayacağım 
büiyordu. Leydi Winter tıpkı kendisine benziyordu. Birkaç kez 
üst üste doyuma ulaşmamn, onda sahip olduğu sırları bir anda 
Christopher’la paylaşma isteği uyandırmayacağı ortadaydı. Oysa 
Christopher bu sırları öğrenmek istiyordu. Bu sırlan öğrenmeye 
ihtiyacı vardı.

Kraliyet Donanması adma çahşan ajanlar başma bela olmuştu. 
Onu sürekh takip ediyor, hakkmda düzenli olarak istihbaratta 
bulunuyor ve yağmaladığı mallan sinirlerini bozacak sıklıkta iade 
etmesini istiyorlardı. Maria eski kocalarım varlıklı birer asüzâde 
olmalan sebebiyle seçmiş olabilirdi ama onlarla büroyla ügüi bir 
sebeple evlenmiş de olabüirdi ve eğer durum buysa Christopher 
bunu neden yaptığmı bilmek istiyordu.

Harwick’lerin çiftlik evi amacmı gerçekleştirmek için ku
sursuz sayüabüecek birkaç mekândan biriydi. Her şeyden önce 
Christopher burada memnuniyetle ağırlanıyordu. Aynca Leydi 
Winter’la mecburen aym çatı altmda kalacaklardı. Ve en önem
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lisi Leydi VVinter’ın evinde şu an sadece hizmetçileri vardı. Bu 
da Christopher’m, adam larından birini onun çabşanlan araşma 
dâhil edebileceği anlam m a geliyordu. Bunu başardığı takdirde 
onun aksırdığından büe haberi olacaktı.

Christopher kadehini sessizce Leydi Winter’a kaldırdı ve o da 
kendisine kadınlara özgü gizemb bir gülümsemeyle karşıhk verdi 

İyi olan kazansın.
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Dördüncü Bölüm

El l in i Maria’nuı beline koyan Simon, Templeton’dan haber 
J  geldi,” diye mırıldandı. “Gece yansı ikide tapmakta olacak. 

Bu buluşmaya ben gidemem, mhuirnin. O saatte işim var.”
“Bu durumda onunla ben buluşacağım. Sana ne söyleyecek? 
Simon konuşm alarım  etrafa beUi etmemek için nazikçe 

omuzlanm silkti ama bakışı bir şahininki kadar keskindi. “Bana 
kız kardeşinle ügüi acil birkaç bilgi getireceğini düşünüyorum. 
Templeton gerçekten önemli bir şey olmasa buraya gelme riskini 
asla göze almazdı.”

“Araştırmayı ülkenin sahü kesimine mi taşıdm?’ Maria aşağı 
çevirdiği kirpiklerinin ardından salondaki kalababğı inceledi. St. 
John, Leydi Harwick’i büyülemekle meşgulmüş gibi görünüyordu 
ama Meu'ia onun aslında neyle ügilendiğini gayet iyi büiyordu. 
Bakışlannm yoğunluk ve sıcaklığmı üzerinde hissedebiliyordu. 

“Evet. Bu 5dizden ehmdeki adamlar yetmiyor.”
“Daha başka ne yapabüirim?”
İç geçiren Simon, Maria’mn sırtını okşadı. Genç kadm el

bisesinin kat kat kumaşı yüzünden bu dokunuşu belli belirsiz 
hissetmişti ama elinin her zamanki sıcaklığıyla orada olduğunu 
biliyordu. “Dikkatli ol. Templeton parayla tutulmuş bir adam.



Sen ya da kız kardeşin onun umrunda bile değil. İlgilendiği tek 
şey para.”

“Ben her zaman dikkatliyim, Simon.”

Olduğu yerde hafifçe dönen Maria başını kaldırıp Simon’a 
baktı. Nefes kesici bir adamdı. Kapitone ipek bir yelekle birlikte 
gri ipekli bir takım giymişti ve üzerinde dikkatleri sahip olduğu 
erkeksi cazibeden farkh yöne çekecek, göz alıcı renkler yoktu. 
Peruk takmaya ihtiyaç duymamış, koyu renkli saçlarını sıkıca 
toplamıştı. Maria bakışlarmı onun uzun kirpikli, mavi gözlerin
den alamıyordu. Gözlerinin yarı kapah olması biraz sıkıldığını 
söylüyordu ama Maria’mn, kendisini incelemeye başlamasıyla 
birlikte o gözleri bir anda kojnılaştı.

“Beni inceleyen gözlerinin bulunduğu vaatleri tutmaya ha
zırsan o kadını derhal geri çevirebilirim, mhuirnin.”

“Buradaki her kadın seni hayranlıkla süzüyor. Bana bu hakkı 

çok mu görüyorsun?”

Simon’m dudakları tehlikeli bir biçimde yukan kıvrıldı. Ru

hunun kaba ve vahşi bir tarafı vardı. Maria’nm kendi elleriyle 

kötü durumdan kurtardığı bu genç adamm hem öldürmek hem 

de sevişmekte usta olduğu hissini yaratması çoğu kadımn akhm 

başmdan alacak kadar etkileyiciydi. “Ben bugüne dek hiçbir hakb 

sana çok görmedim.” Simon, Maria’mn elini dudaklarma götürdü. 

“Ve bu sonsuza dek böyle sürecek.”

Maria usulca gülerek başım iki yana salladı. “Sen de kendine 

dikkat et Simon, aşkım.”

“Her zamanki gibi hizmetinizde olacağım,” dedi Simon re
verans yaparak.

Birkaç dakika içinde Maria’mn yanmdan ayrılmıştı ve kısa 

bir süre sonra kojoı saçh kadının da izin isteyerek St. John’un 

yamndan uzaklaşması Maria’nm beklentisini hissedUebilir ölçüde
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arttırdı. Maria, Simon’ın bir kadını asla hayal kırıklığına uğrat
mayacağını ilk elden biliyordu

Başım çevirdiğinde St. John’un kendisine doğru yaklaştığım 
gördü. Simon için duyduğu endişenin kalan kınntılan bir anda 
yok oldu ve tüm dikkatini kendisine gösterdiği ilgiyle yüreğinin 
kanatlanmasma neden olan adama çevirdi. Teni mum ışığında ışıl 
ışıl parlayan, altın saçh bu adam ona tepeden bakıyordu. Üzerini 
süsleyen zincir şeklindeki nakışlar krem rengi yeleğini, yeleği de 

koyu yeşd ceketim vurguluyordu. Simon’ınkilerin aksine onun 
giysileri ilgi çekmek, renkleriyle dikkatleri üzerlerine toplamak 
için tasarlanmıştı. Maria bir kez daha salondaki tüm kadırdann 
bakışlarmm bulundukları yere çevrildiğini hissetti.

St. John, tıpkı Simon’ın yaptığı gibi onun elini tutup du
daklarına götürdü ama Maria’mn verdiği tepki az öncekinden 
tamamen farklı oldu. Bu defa içini kendisini duygulandıran bir 
hüzün kaplamamıştı. Kesinlikle öyle olmamıştı.

St. John keskin bakışlarım Maria’nın üzerine düdp. “Sana 
onu unutturacağım,” diye mmidandı o boğuk sesiyle. Simon kadar 
sertti ve öldürmek de dâhil olmak üzere hiçbir şeyden p işm an lık  

duymadığı çok açıktı.

Ancak kadınlan Simon gibi ağır ağır cezbeden bir adam da 
değildi. Seksiliğini açıkça gözler önüne seriyordu. Maria sadece 
kadınlara mahsus bir içgüdüyle onun yatakta kahkahalar anp 
oyunlar oynayacak türde bir adam olmadığım hissedij'ordu. St. 
John bunu yapamayacak kadar vahşi bir adamdı.

Korsamn bu ilkel yönünden etkilendiğini fark etmek Mariari 
şaşırtmıştı; özellikle de Lord Winter’ın kendisine uyguladığı mu
ameleden onca acı çektikten sonra. Üstelik sadece etkilenmekle 
kalmamış, ilkel arzularla dolduğunu da hissetmişti.

“Hımm...” Maria elini çekip yüzünü başka vöne çevirdi ve 
ashnda öyle hissetmediği halde kajatsız görümue\-e çahştı.



St. John hareket ettiğinde kokusu etrafa yayddı. M aria 

boğazında tüy kadar hafif bir dokunuş hissetti. “Seni güzel ya

lancı. Şu an kalbin j'erinden çıkacakmış gibi atıj»or. Bunu açıkça 

görebiliyorum.”

Bu kısacık temas Mai'ia’nın bü- anda tahrik olmasına sebep 

olmuştu. Fal taşı gibi açılan gözlerini St. John'a çerirdi.

St. Johnün bakışlan gizemli ve arzuluydu. Sahipleniciydi. 

“Sana sadece dokunmam bile beni arzulam ana yetiyor. İçine 

girdiğimde bu arzunun nasıl da yoğunlaşacağını hayal etsene.” 

Maria iç çekti. “Senin yapabüeceğin tek şey bu; hayal etmek.” 

Güçlü ve umursamaz bir sesle konuşmajn başarm ası kendisini 

büe şaşırtmıştı.

St. Johnün dudaklarında erkeksi bü  gülümseme belüdi. 

“Bana yatağıma gü-meyeceğini söyle.” Şimdi alçak sesle konuşuyor, 

parmak uçlarını Maria’mn çügmca atan nabzmda dolaştırıyordu. 

“Söyle, Maria. Mücadeleden çok hoşlanırım.”

“Yatağına girmeyeceğim.” Maria’nm dudaklan yukan kıvrüdı. 

“Ben kendi yatağımda sevişmeyi tercih ederim.”

Maria önce onu şaşırttığmı sonra da keyiflendüdiğini fark 

etti. St. John’un gözleri parladı ve son derece içten bü  kahkaha 

attı. “Böyle bü anlaşmaya da varım.”

Maria, “Ama bu gece olmaz,” diye kaçamak bü  cevap verdi. 
Ardmdan St. John’a doğru eğihp ona bü sır veriyormuş gibi, “Leydi 

Smythe-Gleason gece boyu arzu dolu bakışlarla seni süzdü,” diye 
hsüdadı. “Şansım onda deneyebilüsin. İju geceler, Bay St. John.” 

Onun başka bü  kadmla beraber olduğunu hayal etmek 
Maria’mn yüreğinde aynı şeyi Simon için düşündüğünde hisset
tiğine benzer duygular uyandırmıştı. Ancak bu defa bu hayah 
züminden uzaklaştırmakta epeyce zorlandı...

St. John oradan ayrılm aya kalk ışan  M aria ’m n kolunu 
tuttu. Dokunduğu noktanm alev alev yandığını inkâr edebilmek
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imkânsızdı. Bu ateş genç adamın gözlerine de yansımıştı. “Kaçı- 
nümaz işbirliğimizin bir parçası olarak vücudunun özel kullanım 
hakkına sahip olmak istiyorum. Karşıhğmda ben de sana aym 
hakkı vereceğim.”

Maria gözlerini kırpıştırdı. “Pardon?’

St. John’un başparmağı, mahrem duygular çağrıştıracak 
şekilde Maria’nm beyaz dantel altmda kalan dirseğinin kıvrımını 
okşadı. Bu dokunuş genç kadmm teninin kolundan göğsüne 
dek karmcalanmasma, meme uçlanmn sızlamasma sebep oldu. 
İçinde bulunduğu durumu St. John’dan gizlediği için korsesinin 
esaretine minnettardı.

“Beni duydun,” dedi St. John.

“Neden seninle böyle bir anlaşma yapayım ki? Hatta sen 
neden benimle böyle bir anlaşma yapmak isteyesin ki?" Maria 
tek kaşım yukan kaldırdı.

St. John da ona aynı şekilde karşıhk verdi.

Maria ona sahip olma düşüncesinin nasıl da aklım başmdan 
aldığım gizlemeye çalışarak titrek bir kahkaha attı. St. John 
dizginlenmemiş vahşi bir hayvan, koyun postuna bürünmüş bir 
kurttu. “Beni çok eğlendiriyorsun, Christopher.”

“Gerçekte hissettiğin bu değil.” Christopher ona biraz daha 
yaklaşıp kişisel alanınm smırlan içerisine girdi. "Seni bmuilmıar. 
tahrik ediyor ve hatta korkutuj'orum. Yakmda senin de tanık 

olacağın gibi cinsel haz vermek konusunda neredeyse smırsız 
bir bilgi dağarcığına sahibim. Ama eğlenceU bir insan değüim. 
Eğlenceli birisi olabilmek için benim asla yapamayacağını bir 

şekilde ciddiyetten uzak olmak gerekil-.”

Maria nefes nefese kalarak dudaklarını araladı.

“Fikrini değiştirdiğinde odama gel." diye mmidandı St. John 

geriye doği'U bir adını atarak.



M aria dudaklanna sahte bir gülücük yerleştirip gitmek için 
izin istedi.

Salondan ajmiu'ken St. Joh n ü n  bakışlarıyla kendisini takip 

ettiğini hissetmişti ve genç adamın az önce sa rf ettiği sözler de 

uzunca bir süre peşinden geldi.

Kimseye görünmeden malikâneden ajTilm ak M aria ’mn tahmin 

ettiğinden hem daha kolay hem de daha zor oldu.

Oradan kaçmak için ayağını odasımn balkon tırabzanlarının 

üzerinden aşırması yeterhydi. Öte yandan sarm aşıklarla kapü ka

fesi kullanai’ak aşağı imnesi gerekiyordu. Bunu vücuduna yapışan 

siyah bir pantolonla yapmak bir mahkemede yargılanmaktan daha 

zordu. Elbette bu, normalde odasından aşağı inmek için tercih 

edeceği bü yöntem sayılmazdı. Hele ki belinde bir kılıç varken.

Maria etrafa dikkat kesilme ihtiyacı duyacak kadar büyük 

bir gürültüyle aşağı atladı. B akışlarım  çevresinde gezdirip göl

gelere kihtledi ve birkaç saniye öylece bekledi. M alikâneye zorla 

giren birisi olup olmadığım anlamak için pencereden dışan bakan 

kimse olmadığına karar verdiğinde tuğla döşeli evden uzaklaşıp 

tapınağa doğru jürüm eye başladı.

Gece durgun ve sessizdi. Rüzgâr serin esmesine rağmen üşüt

müyordu. iki âşığm ay ışığı altında buluşması için mükemmel bir 

ortam vardı. M aria’nm erkek kılığına girip hızlı hızlı yürüyerek 

aşağılık bir serseriyle buluşm aya gitmesi yaşam ım n bir parçası 

haline gelmişti. Onun mutluluk ve huzurla geçirecek zamam yoktu. 

Amelia’mn belki de korkmuş ve yapayalm z bir halde dünyanın 

herhangi bir yerinde olduğunu bilmek bu tür duygulann keyfini 

sürmesine zaten izin vermiyordu.

Genç kadın tıpkı o gün daha erken saatlerde yaptığı gibi bir 

ağaçtan diğerine geçerek tapınağın etrafını dolaştı ve karanlığın 
ötesini görmeye çahştı. Başımn üzerinde bir örtü oluşturan ağaçlar,
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ay ışığını tapmağı kapkara bir silüet halinde görmesine yetecek 
kadar sızdırıyordu, Maria durup nefesini tuttu. Ensesindeki tüyler 
onu uyanrcasına bir anda diken diken olmuştu,

İnce bir dalın sırtma çarpmasına izin vermeden, kdıcmı ısbk 
sesine benzer bir ses eşliğinde kıbfindan çıkararak arkasma döndü. 

Birkaç adım ötede buz gibi soğuk bakışlarla kendisini süzen bir 

adamm olduğunu görmek onu iyice tedirgin etti. Karanlıkta adamı 
net bir şekilde seçemiyordu ama onun Simon ya da Christopher 
kadar uzun boylu olmadığmı ve kemikleri sayılacak kadar zayıf 
göründüğünü fark etmişti.

“Quinn nerede?” diye sordu adam.

“Bu gece onun yerine benimle görüşeceksin.” M a ria ’m n  sesi 

bıçağmm keskin ucu kadar soğuktu.

Adam homurdanarak arkasma döndü.

“Senin param kim ödüyor samyorsun?’ diye mmidandı Maria.

Templeton bu sözler üzerine olduğu yerde durdu. Maria'mn 

neredeyse onun zihninden geçenleri duyabildiği, uzunca bir zaman 

geçtikten sonra tekrar geri döndü. Sessizce ıshk çalıp yakınlardaki 

bir ağaca yaslandı ve ellerini cebine soktu.

Maria bir şeyler söylemek üzere ağzım açtığmda Templeton'm 

bakışlarım, arkasmda olduğu için kendisinin göremediği bir nok

taya çevirdiğim fark etti. Onun bunu yapması Maria’mn dikkatim 

görüş alanındaki bir hareketliliğe yöneltmesini sağlamıştı. Genç 
kadın bir anda alarma geçti ve ikinci bir adamm kendisine doğru 

savurduğu kılıçtan geriye sıçrayarak kurtuldu.

Çabucak toparlamp bir sonraki darberi de etkisiz hale getirdi 
ve iki kıhç etrafta yankılanan metalik bir ses eşliğinde birbirine 
çarptı. Maria karşısında iri yan bir adanı bulunca dişlerini sıktı. 
Dayton sayesinde büyük çaba sarf ederek kılıç kullanmakta 
ustalaşmıştı. Yine de kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu.
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Dayton bir zamanlar, Ne yazık ki sen ömür boyu elinde bir 
kılıçla yaşayacaksın Maria, demişti. Bu yüzden kılıç kullanmak 
konusunda eşsiz bir ustalık kazandığından emin olmalıyız.

Maria onu nasıl da özlüyordu!
Dayton’m hatırası her zaman olduğu gibi dikkatini yoğun- 

laştırmasım sağladı ve Maria rakibinin iri yarı cüssesine rağmen 
küfrederek geri çekümesine sebep olacak bir coşkuyla dövüşmeye 
başladı. Yukarı kalkan kolu ışık hızıyla hareket edip darbeler 
savuruyordu. Dikkatini onun arkadaşına verdiği halde, açgözlü 
bakışlarla kendisini seyreden Templeton’ı da gözden kaçırmayacağı 
bir pozisyonda kalmaya özen gösteriyordu. Ufak tefek ve hızlıydı 
ama bu, çizmesinin biı- ağacın köküne takılmasına engel olamadı.

Maıia telaşh bir çığhk eşliğinde tökezledi. Kıhcmı bu durumdan 
istifade edecek bir pozisyona getiren rakibinin gözlerinde inkân 
mümkün olmayan bir zafer ışıltısı belirdi.

“Ağır ol, Harı-y!” diye haykırdı Templeton.

Maria yere düşerek yuvarlandı. Harry’nin aşağı savurduğu 
k ılıç  yere, Maria’nm yukan saUadığı kıhç ise Harry’nin bacağma 
saplandı. Harrj» yarah bir ayı gibi öfkeyle feryat etti ve aynı anda 

göğsüne hamle yapan sessiz ve parlak, beyaz bir silüet onu sert 

bir ses eşhğinde yere çarptı. Alt alta üst üste jnıvarlanmaya 
başlayan iki vücut acüı bir iniltinin ardından hareketsiz kaldı.

Nihayet üzerinde yerde yuvarlanmanın etkisiyle kabaran, 

keten bir gömlek olan süüet ayağa kalktı ve iri yan adamm göğ

süne saplanan hançerini olduğu yerden çekip aldı. Ay ışığı onun 

açık renkli saçlarını, başını hızla Maria’ya çevirmesi ise gizemh 

gözlerini ortaya çıkarmıştı. Christopher St. John, olduğu yerde 

donup kalan Templeton’a doğru yürüdü.

“Benim kim olduğumu büiyor musun?’ diye sordu aldatia 

olduğunu düşündürecek kadar alçak bir sesle.
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“Evet. Siz St. John’sunuz.” Templeton temkinli bir tavırla 
geri çekildi. “Gördüğünüz gibi leydi gayet iyi durumda.”

“Sana rağm en.” Yine az önceki gibi bir göz kırpışıyla kaçın- 
labilecek k ad ar h ızh  hareket eden St. John, Templeton’ı kemikli 
om uzuna sapladığı hançerle ağaca yapıştırdı.

Sonrasmda olanları izlemek işkenceden farksızdı. St. John bir 
yandan rahatlatıcı denilebilecek kadar alçak bir sesle konuşuyor 
bir yandan da Templeton’m etine sapladığı bıçağı olduğu yerde 
ağır ağır çeviriyordu. Üzerinde kaba yün kumaştan giysiler olan 
Templeton ise acıyla kıvramyor, ağlayıp haykırarak St. John'un 
kendisine yönelttiği sorulan cevaplıyordu. Maria’nm bakışlan 
istemeden de olsa Christopher’m geniş omuzlanyla birkaç metre 
ötede yatan ceset arasmda gidip gebyordu. Zihninde aşina olduğu 
o sözleri tekrarlayarak mide bulantısıyla başa çıkmaya çalıştı. 
Bu sözler onu vicdan azabından kurtanyordu çünkü ona kendini 
korumak için bunu yapmak zorunda olduğunu hatırlatıyordu. 
Sadece kendini değil Amelia’yı korumak için de.

Ya onun hayatı ya da benimki. Ya onun hayatı ya da benimki 
Ya onun hayatı ya da benimki

Bunu yapmak onu asla tam anlamıyla rahatlatmamışn ama 
elinden başka ne gelirdi? Kendini ne büyük bir pisbğe bulaşnrdı- 
ğma çok fazla kafa yorarsa etkisinden haftalarca kurtulamaycağı 
bir melankoliye kapıbrdı. Bunu önceki denejimlerinden büiyordu.

St. John geri çekilip Templeton’m dizleri üzerinde yere 
çökmesini seyrederek, “Burayı eski haline getir.” dedi. “Güneş 
doğduğunda etraf hiçbir şey olmamış gibi görünecek, anladm mıT 

“Ben işimi hakkıyla yaparun.” dedi Templeton gergin bir sesle. 

Christopher nihayet dikkatim Maria'ya çe\ardi ve yanma 
gidip dirseğinden tutarak onu ortamdan uzaklaştırdı.

“O adamla görüşmeliyim,” diye itiraz etti Maria.

“Bir öğretmen tutup Dover'a göndermişler.



Maria’mn bu sözlerle birlikte gerilmesi, sezgileri güçlü olan 
Christopher’m dikkatinden kaçmamıştı.

“Sadece bu kadarını söyledi,” diye ekledi güven veren bir 

tavırla. Kontrollü bh sesle konuşm asm a rağm en yüzünde tehli

keyi çağrıştıran bir ifade vardı. “Bu bügij^e ihtiyaç duymanm bir 

sır olarak kalacağından emin olabilirsin. Yaptığın  araştırmanın 

sebebini gizli tutman akıllıca olmuş. Templeton’m  elinde sana 

şantaj yapmak için kullanabileceği bir bügi yok.”

“Ben aptal değüim.” Maı*ia yan gözle Christopher’a baktığmda 

ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Christopher 

sakin görünüyordu ama kendine güçlükle hâkim  olduğu belliydi. 

“AjTica durum tamamen kontrolüm altındaydı.”

‘"Tamamen’ kelimesine karşı çıkıyorum am a ben müdahele 

etmeden önce de durumu idare ettiğin konusunda hem fikiriz. 

İşine burnunu sokmuş olmamı şu ana dek fazla belli edemediğim 

kibarlığıma ver.”

M aria bunu sözle ifade etm ese de C h ristop h er’m  ortaya 

çıkışıyla birlikte rahat bir nefes alm ış, hiç beklem ediği b ir şe

küde gevşediğini hissetmişti. İlk başta ona böyle fark lı bir gözle 

bakmasının sebebim çözememiş am a sonra büyük bir şaşkınlık 

yaşayarak Dayton’dan sonra ilk kez birisinin, h ayatın ı kurtar

dığını fark etmişti.

Ağaçların gölgesi altından sıjm ld ık lan n d a Christopher’m 

neredeyse çıplak sayüdığmı, üzerinde sadece gömlek, pantolon, 

çorap ve ayakkabı olduğunu fark  eden M aria, “B u ra y a  neden 

geldin?” diye sordu. EUerine ve gömleğine bu laşan  kan, onun 

vahşete meyüli olduğunun kanıtı gibiydi.

“Seni takip ettim.”

Maria gözlerini kırpıştırdı. “D ışan çıktığımı nereden anladm?” 

“Hizmetçini odandan çıkarken gördüm. Hem en arkasm dan 

içeri girdim ve seni orada bulamadım. Adam larım  odamn kapısmı
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sürekli izlediği için dışarıya nasıl çıktığını anlamam zor olmadı. 
Balkonundan aşağı baktığımda ne tarafa gittiğini gördüm.”

M aria yerdeki taşlan  havalandıracak kadar hızlı bir şekilde 

durdu. “Sen odama mı girdin? Hem de yan çıplak bir halde?” 

Christopher, M aria ’ya  doğru döndü ve onu, bakışlarının 

dolaştığı her nokta hızla alev alacak şeküde baştan aşağı süzdü. 
Ardından hiçbir şey olmamış gibi cebinden bir mendü çıkanp 

ellerine bulaşan kam  temizledi. “Erkek giysüeri içerisinde oldu

ğunu görmek beni tuhaf bir şeküde çırüçıplak yatakta uzandığım 
hayal etmekten daha çok tahrik ediyor.”

Bakışları buluştuğunda M aria gözlerinde ajan güçlükle fark 
edilen ışığının bile gizlemeyi başaramadığı karanhk bir ifade 

olduğunu fark etti. İnce bir çizgi halini alan dudaklarıyla kas

katı kesilen vücudu duygularım ele veriyordu ve bu. Maria'nm 

titremesine neden oldu. Genç kadımn burun dehkleri genişledi ve 

kalp atışları hızlandı. İçgüdüleri ona karşısmda duran bu vahşi 
hayvandan kaçm asm ı söylüyordu.

Kaç. Yoksa seni ağm a düşürecek.

“S an a  beni elde edemeyeceğim söylemiştim." dedi Maria 

kılıcının kabzasını tutarak, “işime burnunu sokanlara asla hoş
görülü davranm am .”

“Bu sözlerle eski kocalarını mı kastediyorsun?"

M aria yoluna devam edip hızh adımlarla malikâneye doğru 

yürümeye başladı.

‘T ek  başına dışarı çıkmamahydın. Maria ve burada böyle bir 
buluşma yapm amalıydın.”

“Sen de beni azarlama fırsatı kollaıııanıahydm." 

Christopher onu kolundan tutup kendine doği'u çekti. Kılı
cım kılıfından çıkarmak istediğinde onu durduMu ve ehni tufup 
kalbine bastırdı. Kalp atışları Maria'nmkıler kadar hızhvdı ve 
yaptığı bu hareketle pek cok insanın düşıındüğii gihı dujgulardan
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j'oksun bir adam olmadığım kanıtlamıştı. Maria’nın diğer kolunu 
da arkasına götürüp sımsıkı beline bastmarak etkisiz hale getirdi 

içinde bulundukları pozisyon onlan birbirine fazlasıyla yak- 

laştu'mıştı. Maria’mn göğsü Christopher’m göğsüne, burnuysa 
onun bojmuna bastmyordu. Genç kadm önce mücadele etmeyi 

düşündü ama sonra Christopher’a bu zevki tattırmamaya karar 
verdi. Üstelik az önce yaşananlardan sonra birisinin kollan ara

sında olmak harika bir duyguydu. O güne dek kendine hep çok 

gördüğü huzuru az da olsa tatmıştı.

“Seni öpmek istiyorum,” diye mırıldandı Christopher. “Bunun 

için zor kullanmam gerekiyor çünkü yine silahlısın ve hayatımı 

heba etmek gibi bir niyetim yok. Her karşılaşmamızda üzerinde 

daha da büjniik bir silah olujmr.”

“Sadece üzerimde taşıdığım silahlara sahip olduğumu düşü

nüyorsan,” dedi Maria sakin bir sesle, “fena halde yamhyorsun.” 

Christopher, açıkça hissedilen saldu-gan bir tavırla Maria’nın 

yukan çevrilmiş yüzüne bakarak, “Bana karşı koy,” diye üsteledi 

boğuk bir fısıltıyla. “Bırak da sana tekmeler savurduğun, vücu

dumu tırmaladığm sırada sahip olayım.”

Christopher St. John bu konuda merhamet etmeyecek kadar 

kararlı görünüyordu. Maria onun için için yanan bir arzu ve aç- 

hğa sahip olduğunu hissedebiliyordu. Bu his tıpkı Christopher’m 

kollan gibi vücudunu çepeçevre sarmıştı.

Christopher, Maria için bir adam öldürmüştü.

Ve belli ki bunu yapmak içindeki şeytanı uyandırmıştı. 

Maria onun sert ve vahşi bir güzelliğe sahip olan jnizüne 

baktığmda neler olduğunu anladı. M aria için savaşm ıştı ve 

şimdi de ödülünü alacaktı. Genç kadının vücudu tepeden tırnağa 

ürperdiğinde Christopher’m dudaklarında sadece seksi olarak 

nitelendirilebilecek bir gülümseme belirdi.
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M aria  önce teninin, ardından damarlanndaki kamn alev 

alev yandığını hissetti. Oysa damarlannda akan kan annesi son 

nefesini verdiği an buz kesmişti.

S ı r f  kendisini k oru m ak  uğruna elini kana buladı diye 

Christopher’ı arzuluyor olması çıldırdığı anlamına mı gehyordu?

Welton onu, Christopher tarafından koruma altına alınmayı 

tahrik edici bulm asına sebep olacak kadar mı delirtmişti?

Christopher, M aria ’ja onunkine göre çok daha iri yan olan 

vücuduyla sarm alam ış, etrafimn teninden yaydan yoğun baharat 

kokusuyla dolm asına sebep olmuştu. Onu bir kez daha, “Sadece 

bana ait o lacaism ,” diye uyardıktan sonra dudaklarım ağzına aldı. 

Öpüşü sert ve derindi. Cüretkâr denilebüecek kadar sahiplenici ve 

talepkârdı. Onun dengesini kaybetmesi, kendisine hiçbir şekilde 

itiraz etm em esi için M aria’nm başım geriye çekti.

A ncak hesap etmediği tek bir şey vardı.

M aria, Christopher’m alt dudağım ısırdı. Genç adam inleyerek 

onun dudaklarm a bir küfür savurdu. “Erkek gibi davranan bir 

kadını çekici bulacağım  akhma gelmezdi,” dij-e homurdandı. "Ama 

sana bugüne dek hiçbir kadm a duymadığım bir arzu duyduğumu 

inkâr edebilm em  im kânsız.”

“B an a  bu gece sahip olamazsın. Seninle ilgilenecek havada 

değilim.”

“Ben seni h avaya sokarım.”

Christopher kasıklarım  M aria’nmkilere sürtüp onun, etkile

yici b ir biçimde sertleşen penisini tüm detaylarıyla hissetmesini 

sağladı. M a ria ’nm  vajinasındaki kasılma dayanılması güç bir 

acıya dönüştü.

“H ad i devam  et.”  dedi genç kadm  meydan okıuvasına. 

Christopher’m , zevk alm asını sağlayacağından şüphesi yoktu 

ama onun kendisini fazla zorlamayacağından da emindi. Onun 
asıl arzusu M aria ’nm teslim olduğunu görmekti. Maıia sezgileri
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güçlü bü- kadın olarak bunu biliyordu. Ya da belki de bunu zihn 
Christopher’ınkine benzer şekilde çalışan bir kadın olduğu içü 
biliyordu.

Chı-istopher çenesini sıktı. Ardından pozisyon değiştirip 
Maria’mn kalbine bastırdığı elmi arkasında duran diğer elinin 
yamna götürdü ve bu sayede boşta kalan kendi eliyle önce onun 
başmdaki atkıja aldı sonra da saçlarını çekiştirdi.

Maria'mn acıyla hajtem asm ı fu-sat bilip az önce uğraşma 
zahmetine girmediği şehvet ujmndıran bir zarafetle dudaklarını 
ağzına aldı. Derinlere ulaşan diliyle onu uzun uzun yalıyordu. 
Darbeleri sert değil yumuşaktı. Ritmikti. Cinsel birleşmeyi taklit 
ederek dilini ağzından içeri sokup çıkarıyordu. Maria dizlerinin 
bağımn çözüldüğünü hissederek Christopher’m kollarına jnğılıp 
kaldı. Şimdi sadece onun güçlü vücudundan destek alıyordu. 
Christopher, Maria’yı sert darbelerle dürterek vücudunu onun
kine bastırmaya zorluj' ôr, sertleşen penisini yumuşak karmna 
sürtüyordu. Maria’mn bacaklarımn arası ıslanıp kayganlaştı.

Sekse hazu-dı.
Genç kadın Christopher’m yeteneğine ve eşine az rastlanır 

güzelliğine karşı koymakta zorlanarak inledi.

Christopher bu inlemeye Maria’nın hiç beklemediği bir şe
kilde karşıhk verdi. Onu yukan çekip bacaklarım ayakta duracak 
pozisyona getü-dikten sonra peşinden odasımn altındaki kafese 
doğru sürükledi. Ardından onu öfkeyle homurdanır bir halde 
orada öylece bırakıp gitti.

Güçlükle nefes alan Maria ellerini dizlerine yaslayıp öne 
doğru eğildi. Gözlerini sımsıkı kapayıp kendine gelmeye çalıştı. 
Vücudunun her noktası şehvetin verdiği enerjiyle sızlıyor, içini 
saran cinsel arzu ve yalnızlık duygusu onu gururunu bir kenara 
bırakıp Christopher’m peşinden gitmeye zorluyordu. Christopher’ı 
arzulamasmm tek sebebi Welton’in kendisine verdiği görev de
ğildi ancak kimi zaman bir erkeği peşinde olduğu şeyden yoksun
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bırakmanın ona bunu zahmetsizce vermekten çok daha etkili 
olduğunu biliyordu.

Maria nefesini bırakıp kafese tırmandı ve elinden geldiğince 
sessiz olmaya çalışarak odasınm balkonuna atladı. St. Johnla be
raber olmayı kabul edip etmemek konusunda düşüncelere dalarak 
soyunmaya başladı. Aynı anda kapıya vuruldu ve huzursuzlanan 
Maria sesin koridor tarafından gelmediğini anlayınca rahatladı.

Kapıdaki kişiye seslenerek içeri girmesini söyledi ve hizmetçisi 
odaya girip her zamanki hamaratlığıyla az önce üzerinden çıkar
dığı elbiseleri toplamaya başladı. Geçmişte Dayton tarafından işe 
alınan Sarah güvenirliliğini kamtlamış, sadece şarap lekelerinin 
değil kan lekelerinin de icabma bakar olmuştu.

‘Yarm  sabah Dover’a gidiyoruz,” dedi Maria düşüncelerini onu 
bekleyen yolculuğa yönelterek. St. John çok fazla şey anlatmamıştı 
ama M aria onun kendisine verdiği mesajı almıştı.

Apar topar yolculuk yapmaya ahşık olan Sarah başını sal
ladı. M aria’nm geceliğini giymesine yardımcı olduktan sonra da 
odadan ayrıldı.

M aria yatağına gidip bakışlarım içine girmesini kolaylaştır
mak için öne doğru kıvrılmış olan çarşaflara çevirdi. Zihninde 
Simon’m o an neler yaptığım canlandırdı. Gülüyor, çırılçıplak 
olan muhteşem vücuduyla yatakta yuvarlamyor. onun kendisine 
ihanet ettiğinden en ufak bir şüphe duymayan partnerinden 
istediği her bilgiyi sızdırıyordu.

Maria, Simon’m bir kadınla bu kadar vakınlaşmasım kıska
narak iç geçirdi. Bu sadece fiziksel bir ilişkiydi ama Maria son 
bir yıldır bu kadarını bile yaşamamıştı. Hem .Ameliari arayışı, 
hem de Welton için her daim hazır bulunmak zonmda olması 
kendi ihtiyaçlarına zaman a\nrnîasıııı imkânsız hale getiriyordu.

Welton. Lanet olası adanı. \Velton. Mıuna’dan Simon’m yaptığı 
şeyi yapınasım , St. John'la yakınlaşıp onun güvenini kazandıktan



sonra sırlarını öği'enmesini istijw du. Maria Dover’da ne kadar 
kalacağını bilmiyordu. Bu süre bir haftadan uzun olursa Welton’m 
şüphesini çekerdi.

Ama St. John gibi bir adam söz konusu olduğunda bir haftalık 
ayrılık bile uzun bir zaman sajnlırdı. St. John bu süre içerisinde 
pekâlâ başka bü- kadına ilgi duyabilir ve Maria o kadınla ilişki
sinin doğal akışını beklemek zorunda kalabilirdi. Öyle bile olsa 
deneyimleri M aria’ya jutirilen ilginin tekrar kazanılmasının çok 
zor olduğunu söylüyordu. St. John’un içindeki şiddetli arzuyu bir 
yolunu bulup gerçek bir ilgiye dönüştüı-mehydi ve bunu başeırması 
için sadece birkaç saati vardı.

Maria kendini bu işi mecbur olduğu için yaptığına ikna ede
rek koridora çıkan kapıyı açtı ve etrafa baktıktan sonra sessizce 
yürüyüp St. John’un olduğunu öği'endiği süite ulaştı. Üzerinde 
skandal yaratmaya yetecek, incecik bir gecelikle kapının önünde 
durdu ve tam onu çalacakken eli havada asılı kaldı, içini bir kez 
daha ona bir aslanın inine giriyormuş gibi hissettiren o lanet 

olası duygu kaplamıştı.

B un ları düşündüğü sırada kapı aniden açıldı ve M aria 
karşısında, muhteşem vücudu insanı günaha sokacak şekilde 
tamamen çıplak olan kötü şöhretli korsam buldu. Arkasmdan 
vuran mum ışığı altm rengi tenine ve saçlarma baştan çıkaran bir 
aydınlık veriyor, güzel biçimli, sert kaslarım görkemli bir şekilde 
gözler önüne seriyordu. Vücudu hacmi ve gücüyle kapının önünü 
tamamen kaplamış, Maria’mn duyularının şaşkınlığın ve nabız 
gibi atan bir arzunun esareti altına girmesine neden olmuştu.

Christopher kaşlanm çattı. “İstersen sana koridorda da sahip 
olabilirim ama yatağımda daha rahat edersin.”

Gözlerini kırpıştıran Maria bakışlarım aşağı çevirdiğinde 
arzulayacağı yeni şeyler buldu. Zekice bir söz söylemeye çalıştı 
ama dili damağına yapışmıştı. Bu adamı her şeyiyle istiyordu; 
hem gördükleri hem de göremedikleriyle.
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Christopher benzer bir dikkatle onu baştan aşağı süzdü. Ba
kışları arzulu ve gizemli bir hal aldıktan sonra güçlü göğsünden 
sessiz b ir hom urtu koptu. Çıkardığı ses zevk veren bir mırıltıdan 
farksızdı.

M aria’nm  kendini toparlam asına izin vermedi ve onu hâdâ 
havada asıb  du ran  ebnden tu tarak  içeri çekti.
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Beşinci Bölüm

çıldırdın mı?’ Christopher kapıyı çarparak kapadık
la^ tan sonra öfkeli bakışlarını karşısındaki arsızca baştan 

çıkarmayı amaçlayan kadma çevirdi. “Üzerinde böyle bir giysiyle 
ortalıkta dolaşamazsm!”

Christopher’m arzuladığı o kıvnmlan okşayan, varla yok arasr 
ince, kadınsı kumaş endişe verecek ölçüde şeffaftı ve Maria'nm 
bolca sahip olduğu güzellikleri olduğu gibi gözler önüne seriyordu; 
uzun, ince bacaklar, dolgun kalçalar, ince bel ve iri göğüsler. Ba- 
caklarmm birleştiği yerdeki karaltı ve meme uçlarmm etrafındaki 

koyu renkli halkalar da açıkça seçüebüiyordu.
Christopher çenesini dişleri gürültüyle gıcırdayacak kadar 

sıktı. Maria’nm esmer teni mum ışığmda ipek gibi ışıldıyordu 
ve genç adam bu tenin aynı zamanda ipek kadar jaımuşak oldu
ğuna bahse girebilirdi. Onun, yan yana sıralanmış çok sayıdaki 
yatak odasından herhangi birinin kapısmdan dışarı çıkan bir 
konukla burun buruna gelebileceği koridorda bu halde dolaşüğıru 
düşünmek...

Maria zarif bir hareketle omuzunu silkti. "Ona bakarsan sen 
de kapıyı çıplak açtın.”

“Ben şu an odamdaymı.”



“Ben de şu an odandayım.” diye karşılık verdi Maria hemen 
“Az önce değildin!"

“Geçmişimi bana kaı-şı kullanmaya mı niyetlisin? Eğer öyleyse 
çok daha büjdik hatalarımın olduğunu bilmelisin.”

“Lanet olsun, sadece bir dakika öncesinden bahsediyoruz!" 

“Evet ve bir dakika önce sen çırılçıplak bir halde koridorda 
duruyordun.”

Maria bir kaşmı joıkan kaldırdı ve tepeden tırnağa Kara 
Dul edasına büründü. Clıristopher belki bu sahte duruşa inana
bilirdi ama genç kadının gözleri ve çıplak vücudu buram buram 
şehvet yayıyordu. Üstelik şu an sevişmeye hazır bir halde onun 
odasındaydı.

“Bence senin kabahatin daha büyük,” diye devam etti Maria 
sözlerine. “En azından benim üstümde iyi kötü bir giysi var.” 

Chi'istopher homui'dandı. Maria’jn omuzlanndan tutup kendine 
doği'U çektiğinde bir jortılma sesi duyuldu. Bu ses öfkesini ijdce 
arttırdı. Maria’mn üzerindeki kumaş onu bir adamın ellerinden, 
gözlerinden olduğu kadar bile koruyamıyordu. “Bu bir giysi değil! 
Bu sadece baştan çıkarmaya yarayan bir kumaş parçası ve in- 
sanlann aklını başından almak için kullandığın şey de bana ait.” 

Maria’mn ağzı açık kaldı. “Bu ne kabalık! Hem üzerimdeki 
giyisijd jortıyor hem de bana bu şekilde davranıyorsun.”

Maria geri çekilip Christopher’m ellerinden kurtuldu ve ona 
bir tokat attı. Yüzüne.

Christopher bu hareketle neye uğradığım şaşırdı. O güne 
dek kimse ona saldırma cüretinde bulunmamıştı. Camna susa
yanlar bile ölmek için onu öfkelendirmekten çok daha huzurlu 
yöntemler seçiyordu.

Christopher, Maria’nın yaptıklarına karşı neler hissetmesi 
gerektiğini bilemeyerek bocaladı. Bu sorunun cevabını neredeyse 
acı çekmesine neden olacak kadar zonklayan penisi verdi ve
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genç adam, dudaklarından dökülen kelimeler yüzünden yine 
zor durumda kalmamak için onunla birlikte yere yuvarlanacak 
kadar güçlü bir hamleyle odadan çıkmak üzere arkasını dönen 
Maria’nm üzerine atladı. Neyse ki Maria’yı altına ahp ezmeden 
önce kendini yana atmayı başarmıştı.

“Sen ne yaptığını...”

“Ahhh!” Christopher sadece halımn yumuşatabildiği bir dar
beyle yere çarpmanın etkisiyle vücudundaki bütün kemiklerin 
sarsıldığını hissetti.

Başını çevrip fal taşı gibi açılan gözleriyle ona bakan Maria, 
“Tannm!” diye bağırdı acı acı. “Siz gerçektende çıldırmışsınız, 
lordum!”

Christopher’m kolu ve bacağı tarafından yere bastırılan 
vücudu zevk verecek şekilde kıvranıyordu. Tıpkı genç adamm 
tahmin ettiği gibi yumuşak, nefis bir tene sahipti. Aynca harika 
kokuyordu ve çiçek ve meyve kokulanndan oluşan bu tath kan- 
şım, dış görünüşünün asla yapamayacağı bir şekilde masumiyet 
vaadinde bulunarak insanı kışkırtıyordu.

Christopher yırtılan elbisesi için ondan özür dilemesi ya da 
onu rahatlatacak benzer bir şeyler söylemesi gerektiğini büiyordu 
ama homurdanıp dizinin yardımıyla gecehğini jTikan sıyırmaktan 
fazlasını yapmaya niyetli değildi.

Maria dirseğini onun kaburgalarma geçûdiğinde göğsünden 
bir homurtu koptu. Bu pek çok kişi için dehşet uyandıran bir 
sesti. Oysa Maria’da öfkeye neden olmuştu, “Bana homurdanıp 
durma!” diye terslendi. Ardmdan Chı-istopher'la onu camm yak
madan kontrol altmda tutamayacağını düşündiü-ten biı- güçle 
mücadele etmeye başladı.

Christopher o an bunun işe yaramadığım fark ederek nazik 
davranmaya çalışmaktan vazgeçti. Zihnini onun kendisini nasıl 
da çaresizce tahrik ettiğini düşünmekten fazlasına yoranııyordu.
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Tek eliyle Maria'nın her iki bileğini birden kavrayıp üzerine 
abandı ve vücudunu aralarına yerleştirerek onu bacaklarını 
açmaya zorladı.

Maria bir an duı-up Christopher’m niyetini anlamaya çalıştı. 
Ardından genç adamın kendisinden beklediği şekilde vahşi bir 
kedi gibi mücadele etmeye başladı. Debeleniyor. Ingiliz halısının 
üzerinde emekleyerek salonun kapısına ulaşmaya çalışıyor ama 

yerinden kıpırdamaja bile başaramıyordu. “Ah, hayır! Bana sahip 
oiam ayacaksın!’’

Bir kez daha hom urdanan C hristopher onun nefis birer 
kıvrıma sahip kalçalarını açıkta bırakm ak için sabırsızlanarak 
M aria’nın üzerindeki geceliği yu-ttı. Bu defa dudaklanndan  af 
dileyen bir ses çıkai'mayı başarmıştı.

Maria bundan biraz olsun etkilenmedi. “Seninle yatağa gir
mektense, Lord Farsham’Ia beraber olmajn tercih ederim.”

Bu sözler Maria’mn kalçasına bir şaplak yiyip acıyla haykır

masıyla sonuçlandı. Farsham’m kendisinden kırk yaş büjmk olması 

ve iktidarsız olarak bilinmesi, Christopher’m başka bir adamm 

Maria’yi bu halde göreceğini düşünmekten duyduğu rahatsızlığı 

gidermeye j'etmemişti.

Maria kalçasma yediği şaplağın intikammı almak için keskin 

dişlerini olanca gücüyle Christopher’m koluna geçirdi. Acıyla 

inleyen Christopher penisinin başmdan akan sıvının aşağı doğru 

süzüldüğünü hissetti. Elini Maria’nm bacaklarımn araşm a götürdü 

ve alev alev yanan kaygan vajinasım n sevişmeye hazır olduğunu 

anladı. Onun jhizünü incelediğinde şehvetle bulam klaşan gözleri

nin ve kızaran teninin de tahrik olduğunu ele verdiğini fark  etti.

Tanrı’ya şükürler olsun. Christopher neredeyse kendinden 

geçmek üzereydi. Spermleri M aria’y ı onun şehvetine boğma ar

zusuyla penisinden dışarı sızıyordu.



M aria bir an hiç kıpırdamadan durdu. Christopher ona do

kunmanın hissettirdikleri yüzünden soluksuz kaldığı için odada 

duyulan tek ses genç kadınm kesik kesik nefes ahş veriş sesiydi. 

Christopher titreyen parmaklanyla onun vajinasımn dudaklanm 

okşayıp gözlerini kapadı. B ir an bile düşünmeden başmı öne eğip 

dudaklarını omuzunun kıvrımına bastırdı.

Ai'dından elini çekti ve kendisine acı veren penisini Maria’nm 

krem gibi kaygan olan vajinasına götürdü.

“M aria. ”  Nihayet. Tek bir kelime. Penisinin alev admış başı 

Maria’nm vajinası tarafından bir yumruk gibi sanldığmda dü

ğümlenen boğazından bu tek kelimeyi çıkarmayı başarmıştı.

Kıvranan M aria kalçalanm  Christopher’m ağırlığımn izin 

verdiği ölçüde yukan  kaldırıp penisinin içine giriş açısmı değiş

tirdi. Şimdi Christopher onun daha derin bir noktasma ulaşrmştı.

Christopher dişlerinin arasmdan nefesini bıraktı. Tannm. 

Maria’mn içi cehennem kadar sıcak ve fazlasıyla dardı...

“Bunu ne zamandır yapmıyorsun?’ diye sordu inleyerek.

Maria kalçalarım  sabırsızca yukan kaldırdı.

Christopher onun kulak memesini hafifçe dişledi. "Ne za

mandır?’

M aria alçak bir sesle, “Bir jnl,” dedi nefes nefese. "Ama bu 

hızla gidersen iki jnl olacak. Bir centilmen gibi da\Tanma\ı unut

tuğunda nasd seks yapddığım da mı unuttun?'

“Sinir bozucu. Huysuz. Can sıkıcı cadı.” Christopher üzerine 

basa basa söylediği her kelimeyle birlikte kalçalarım hareket 

ettirip M aria’nm içine giriyor, onu bacaklarım irice aralamaya 
zorluyordu.

“Bana. Leydim. Diyeceksin.” diye cevap verdi Maıia hızla 
nefesini bırakarak.
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Chi-istopher’m penisi. M aria’nın az öncekinden tam am en farkla 
olarak öfkeyle değil dave tkâ r b ir tav ırla  inleyip km -anm asıpa 
neden olan bir nokta.ya dokundu.

Dudaklarında ağır ağır bir tebessüm beliren Christopher, 
“Hoşuna mı gitti?” diye mırıldandı. M aria’nın kendisine bir anda 
teslim olması onu büjhik ölçüde rahatlatmıştı. Vajinasının içinde 
olmak da bu rahatlamaya katkıda bulunuyordu. Tiyatroda genç 
kadma dokunduğu o ilk andan beri olmak istediği yer burasıydı. 
“Biraz daha ister misin?”

Altında yatan M aria’nın, kadınlığıyla penisini sımsıkı sar
masının verdiği duygunun sarhoşluğunu yaşayan  Christopher 
kalçalarım sıkıp daha da derinlere ulaştı.

Genç kadmm vajinası büyük bir açlıkla titreyip onu içine 
aldığmda, vücudunu tepeden tırnağa sarsacak bir zevk duydu. 

“Maria,” diye fısıldadı başmı onunkine yaslayarak. “Sen...” 

Hâlâ şehvetin sebep olduğu bir zihin bulanıkhğı yaşadığı için 
kelimeleri seçmekte zorlanıyordu... söylemek istediği şejd tarif 
edecek olan kelimeleri. Bunu yapmak yerine penisini M aria’nın 
kadmhğından çıkardı ve geri çekilirken onun ipeksi bir ynmu- 
şaklığa sahip dokularının okşayışını hissederek inledi.

M aria, Christopher’m üzerinden kalkm asıyla birlikte sırt 
üstü dönerek, “Lanet olsun,” diye m ırıldandı. Kızgın gözlerle 
ona bakan güzel yüzü, hayal kırıklığı yaşadığım  ve yepyeni bir 
öfkeye kapıldığım açıkça ele veriyordu. Nedense bu defa öfkeli bir 
kadm görmek Christopher’m ondan kurtulmak istemesine neden 
olmamıştı. Hatta M aria tam tersi bir etki yaratm ıştı.

Maria ondan korkmuyor ve ondan aşağı kabr yam olmadığım 
saklamaya ihtiyaç duymuyordu. Verdiği tepki Christopher’m vü
cudunun onun bacaklarım iki yana açıp penisini içini yerleştirme 
arzusuyla tepeden tırnağa sızlam asına neden olmuştu. Bunu 
defalarca yapmak istiyordu.
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“Burada olmaz,” diye homurdandı ayağa kalkıp Maria’yı da 
Kaldırarak. Genç kadın dengesini kaybedince onu tutup omuzuna 

attı.
“Kaba adam!”

“Cadı.” Christopher Maria’mn kalçasma bir şaplak daha attı. 
Sonra dayanamayıp onun sımsıkı etini avucuyla okşadı.

"Korkak! Sıkıysa benimle yüz yüze savaş, Sen sadece arkam
dan saldırıyorsun.”

Christopher, M aria’nm böylesine meydan okuyan bir sesle 
konuşmasından hoşlanEirak gülümsedi. Salondan ajrrüıp yatak 
odasına girdi. Geniş odamn karşı tarafma jmrüdükten sonra 
Maria’yı yatağm üzerine bırakıverdi.

Yatakta zıplayan Maria, Christopher’a bir tekme savurdu 
ve bir yandan onun açgözlü ellerine vurup bir yandan küfürler 
sıralamaya başladı. Bütün bu çabaleır gecehğini kurtarmaya yet
medi. Christopher ondan geri kalam yırtarak vücudundan çekip 
çıkardı ve kenara fırlattı.

“Sana yüz yüzeyken sahip olacağım, benim şehveth ve vahşi 
kadınım,” diye mırıldandı Maria’yı onunkinden çok daha iri olan 
vücuduyla yatağa bastırarak. “Bu yüzden mekânımızı değiştirmek 
zorunda kaldım. Bu işe epeyce uzun zaman ayıracağınuz için ne 
benim dizlerimin ne de senin dolgun göğüslerinin yere sürtmekten 
yara olmasım isterim.”

Maria, Christopher’m parmaklanmn onunkilere kenetleme
siyle birlikte tırnaklarım genç adamm ellerine geçirdi. Christopher 
dizinin sert bir darbesiyle onun bacaklannı araladı ve içine girdi. 
Penisini sonuna dek vajinasmdan içeri sokmasıyla boğazmdan sert 
ve vahşi bir inilti koptu. Bu sese kendisi de şaşırarak dudaklarım 
Maria’nm çıplak göğsüne götüı-dü ve memesinin ucunu ağzma aldı.

“Evet!” diye tısladı Maria. Christopher'm altında çılgmca 
kıvranarak.
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C h ristop h er b aşım  k a ld ır ıp  on un k o y u  re n k li gözlerine 

bakarak. “K es şunu," dedi azarlarcasm a. “S a n a  h akk ıy la  sahip 

olmadan yorulm am a sebep olacaksın .”

M aria kendini jo ıkan kaldırdı. “Aynen devam  et, lanet olasıca." 

K aryola sayvan ın m  ya ra tt ığ ı sadece o n lara  özel, m ahrem  

alan Christopher’m  k ah k ah asıy la  doldu.

Gözlerini k ırp ıştıran  M aria  sessiz leşerek  onu seyretti. “B ir 

kahkaha daha at,” dedi sonra ısrarla .

Christopher k aşlarım  k ald ırıp  M a ria ’m n için deki penisini 

kastı. Genç kadım n ara lık  duran d u d ak larm dan  dökülen iniltiyi 

duym ak testislerin in  doim asm a sebep oldu.

“K ah kah a da atan m  sevişirim  de am a ik isi aym  anda olmaz. 

Önce hangisini yapm am ı istersin ?”

M aria bir anda gözle görülür b ir cinsel h eyecan la  doldu. 

“Güzel,” dij'̂ e m ırıldandı C h ristopher onun a lt dudağın ı y a 

layarak . “Benim  tercihim  de bu yönde.”

ik is in in  b irb irin e  ken etlen en  e lle rin i M a r ia ’m n  om uzuna 

indirip dirseklerinden destek a la ra k  h arekete geçti. K a lç a la rı ağır 

ağır inip k a lk a ra k  penisin i M a ria ’nm  va jin asın d an  içeri sokup 

çık arm asım  sağlıyordu . M a ria  in led i ve  C h risto p h er ya n a ğ ım  

onunkine sürttü.

“Söyle,” diye fisıldad ı dud ak larım  onun şak a ğ m a  götürerek. 

“Bundan ne çok zevk aldığım  söyle.”

M aria  başım  çevirip onun k u lak  m em esin i ısırd ı. Sert bir 

şekilde. “A rtık  işe koyul da bundan ne çok zevk aldığım  sen  söyle!” 

Christopher inledi ve  u n u tu lm ayacak , h a r ik a  b ir  orgazm  

yaşam asına sadece dakikalar kaldığım  hissederek ham lelerin i hız

landırdı. Bunun başka b ir sebebi olamazdı. Christopher’ı böylesine 

çügına çeviren oydu, onun kahrolasıca d u d ak lan  ve  öfkesiydi. Bu 

dud ak lan  çok daha zevkli bir iş için de ku llan acaktı. D ah a sonra. 

Şu  an penisinin ve testislerinin  acıdığım  hissedecek k ad a r tahrik
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o l m u ş t u ,  sunisıklam terlemişti ve güçlü, derin darbelerle Maria’nm 

nefis vücuduna girip çıkarken ancak ciğerlerini zorlayarak nefes 

a l a b i b y o r d u .  Bütün bunlar olurken bir yandan da daha önce hiç 

bilmediği am a şim di kendisini tamamen esir aldığım hissettiği 

bir endişeyle M aria ’ya  zevki yaşatm ak istiyordu.

Christopher’m  şehvetine aynı şekilde karşılık veren M aria, 

onun beline doladığı ince bacaklarım  benzer bir coşkuyla hareket 

ettiriyordu. M eme uçlan  sertleşmişti ve Christopher’m yaptığı her 

hamlede onun göğsüne sürtünüyor, her ikisinin birden inleme- 

süıe neden oluyordu. Genç kadm  bir yandan da Christopher’m 

kulağına m üstehcen ve seksi sözler, alaycı kehmeler ve akhm 

başından alan kü fürler frsıldıyordu.

C h ristop h er p en isin i testislerin e  dek vajin asm d an  içeri 

sokup k alçaların ı oynattı ve bunu yaparken bakışlarm ı bir an 

olsun üzerinden ayırm adı. Gözlerinin büyümesini, dudaklarmm 

aralanm asını ve penisinin vajinasının içinde dadresel hareketler 

çizmesiyle b irlikte başınm  geriye düşmesini seyretti. Orgazmın 

vücudunu ele geçirip tepeden tırnağa dolaşmasmı seyretti. Zevkin 

gözlerini kararttığım , dudaklanm n kenannda çizgilere neden olan 

gerginliğinin ağır ağ ır azaldığım  gördü.

‘Güzel’ kelim esi onu anlatm aya yetmezdi. Maıria güzelden 

çok daha öteydi, Christopher’m  yaklaşan  orgazmmm sancüa- 

rma rağm en farkında olduğu baş döndüren b u  güzelhğe sahipti. 

Kadınlığı Christopher’m penisinin etrafında titredi ve onu artık 

kendini tu tam ayacağı bir noktaya gelene dek içine çekti.

Christopher’m  om uzlarında biriken baskı sırtından testis

lerine aktı ve kızgın sperm ler halinde penisinin ucundan dışarı 

fışkırdı. Genç adam  nasd olup da zevk dolu çığhklaruu bastırm an 

başardığını hiçbir zam an bilemeyecekti. O sadece jamıuşak kıv

rımlara sahip bir vücut tarafından esir alındığını, küçük ellerin 

kalçalarını nvuçladığım. nefes nefese kalmış bir sesin inleyerek
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onu ayak p arm akJaıın ın  kıv ıU nıasına n ed en  o lan  b ir  orgazm a 
sürüklediğini büiyordu.

Ve bil- öpücük. Boynunun omuzuyla birleştiği yere kondurulan 
tüy kadar hafif bir öpücük.

Christopher şiddetli bir orgazmla kendinden geçmesine rağ. 
men bu öpücüğü hissetmişti.

Aiaria başının üzerindeki sayvanın gölgeler oluşturan kırışıklık- 
larma bakıp huzursuzca kıpu-dandı. Yanında yatan Christopher 
da ajTiı şeyi yaptı. Aralarında uzayıp giden rahatsız edici bir 
sessizlik j^aşamyordu. Yataktaki kişi Simon olsaydı ikisine de 

birer kadeh şarap doldm'ur ve anlattığı saçma sapan bir hikâyeyle 

Maria’jn güldürürdü. Oysa Maria, Christopher’Iayken sadece bu 

lanet olası gerilimi hissediyordu. Ve vücudunu tepeden tırnağa 

saran bu karıncalanmajn.

İç geçirerek o gece yaşananları tekrar gözden geçirmeye 

koyuldu.

Christopher’m attığı kahkaha onu hazırlıksız yakalamıştı. O 

ne harika bir sesti ve vücuduna yayılan titreşim i nasıl da keyif 

vericiydi. Christopher’m kahkaha atarken değişen jdiz hatları 

M aria’nm neredeyse kalbinin durm asına sebep olmuştu. Tüm 

yönleriyle ele almdığında tıpkı M aria ’nın tahm in ettiği gibi... 

yoğun bir birliktelik yaşam ışlardı. Christopher’m tehlikeli yönü 

onu heyecanlandırmış, hiçbir şejn um ursam am asını sağlam ış ve 

onu erkeğini havaya sokmaya teşvik etmişti. Böylesine kontrollü 

bir adamın sınırlarım zorlamak, onun kontrolünü kaybetmesine 

neden olmak heyecan vericiydi. Christopher, M aria ’y la  öylesine 

büjhik bir güçle, öylesine yoğun bir ih tirasla  sevişm işti ki vücudu 

özenle bilenmiş bir zevk aletine dönüşmüştü.
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M aria yeni bir arzu dalgasıyla ürperdi ve başını çevirip bak

t ı ğ ı n d a  Christopher’ı kendisini seyrederken buldu. Genç adam 

tek kaşını kaldırıp onu kendine doğru çekti ve vücuduna sanidı.

Onun tarafından böyle sım sıkı sarm alanm ak güzeldi. Uzun 

bacakları M aria ’nm  çok daha k ısa olan bacaklarm a dolanmış, 

güçlü kolları vücudunu sarmıştı. Hâlâ terli olan vücutları birbirine 

yapışm ıştı. M aria  gözlerini kapayıp onun az önce harcadığı efor 

yüzünden iyice yoğunlaşan kokusunu içine çekti. Christopher’m 

daha önce hiçbir kadm la bu kadar yakınlaşm adığı belliydi. Ne 

yapması gerektiğini bilemiyormuş gibi ellerim tereddütle Maria’mn 

vücudunda dolaştırıyordu.

“Canın yan ıyor mu?” diye sordu boğuk sesiyle usulca.

“İstersen  te k ra r sevişebiliriz. Y a  da bana bir ropdöşambır 

ödünç verm en k ayd ıy la  odam a geri dönebüirim.”

Christopher ona daha da sıkı sarıldı. “Burada kal.”

Ş afak  sökm ek üzereydi. M aria az sonra sadece bu odadan 

değil m alikâneden de ayrılm ak  zorunda kalacaktı. Amelia’mn 

Dover’da olm a ihtim ali, k arşı koyam ayacağı kadar cezbediciydi. 

İjdm serlik onun için b ir lüks sayılırdı am a içinde ufak da olsa 

bir umut ışığ ı olm asa arayışın a devam edemezdi.

Christopher elin i sırtında dolaştırıp M aria’.n kendine doğru 

çektiğinde te k ra r sertleşen  erkekliği onun bacağma dokundu. 

M aria dam arlarındaki kam n az önceki ateşli serişmelerinin se

bep olduğundan çok daha yoğun bir arzuyla akmaya başladığını 

hissetti. B u  arzu  göğüslerin in  kabarm asına, sertleşen meme 

uçlarının Christopher’m  tenine bastu-masına neden oldu.

Christopher onu üstüne çıkai'ai'ak. "Hımm...." diye mınidandı.

M aria  gökkubbenin tüm güzellikleri ona bahşedilmiş gibi 

görünen am a içinde vahşi bir ha\wanm ruhunu taşıyan sevgi

lisine baktı. E llerin i onun altm  rengi saçlarında dolaştırıp göz
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kapaklarının zevkle ağırlaşmasına, göz bebelderinin arzuyjg 
büjoimesine neden oldu.

“Aslında ben sarışın erkekleri çekici bulmam,” dedi kendi 
kendine konuşul* gibi.

Christopher bu sözlere Mai'ia’nm içini ısıtan güçlü bir kahka
hayla kai'şıhk verdi. “Neyse ki vücudunun diğer uzuvları seninle 
aym fikirde değil.”

Maria homurdanarak Christopher’m üzerinde oturur pozis
yon aldı.

“Ben de huysuz kadınlardan hoşlanmam.” Christopher’m 
dudakları iyice jnıkarı kıvnldı. “Ama nedense senden hoşlamyo- 

rum. Sebebini Tann bilir.”

Onun farkında olmadan kendisine iltifat etmesi M aria’mn 

hoşuna gitmişti. Uzaklardan saat sesi geldi.

Christopher’m jhizündeki gülümseme soldu. “Keşke evde 
olsaydık,” dedi safir mavisi gözlerinde keskin bakışlarla. “Aceleye 

getirilmekten hoşlanmam.”

Maria kendisinin de aym şeyi hissettiğini itiraf etmek is
temeyerek omuzunu silkmekle yetindi. İkisi de birbirine nasıl 

davranması gerektiğini bümiyordu ama aralarmda öylesine yoğun 
bir duygu vardı ki Maria bunun yokluğunu hissedecekti.

Kalçalarını yukarı kaldırdı ve vajinasınm dudaklan Chris

topher’m ateş gibi yanan erkekliğini bulup vücutlanmn birbirine 
kanşan zevk sıvüannın yardımıyla üzerinde kaydı. Christopher iri 
elleriyle onu sımsıkı kavrajnp bu harekete devam etmeye zorladı. 
Maria aym hareketi bir kez daha tekrarladıktan sonra durdu.

Christopher bu süre içerismde gözlerini bir kez olsun ondan 
ajnrmamıştı. Onu hiç olmadığı kadar dikkatli bir şekilde inceli
yordu ve Maria bu bakışlardan hoşlanıp hoşlanmadığına karar 
verememişti. Bu yüzden elini uzatıp penisini yukarı kaldırdı
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ye onu vajinasıyla sımsıkı sarmasıyla birlikte zihninden geçen 
düşünceleri dağıtmayı başardı,

Christopher bu dokunuşa sert bir şekilde nefes alıp vücudunu 
kasarak tepki verdi. M aria bir kez daha içini vahşi bir heyecanm 
doldurduğunu hissetti. Bir erkekle yatağa girmeyeli çok uzun za- 
nıan olmuştu. Üstelik Christopher buram buram seks kokan bir 
adamdı ve onun vücudunun bu daracık bölgesini sahiplenişi genç 
kadmın içini zevkle dolduruyordu. Bunları düşünmesiyle birlikte 
vajinası Christopher’m penisini sarmaya başladığı noktadan en 
ucuna dek titredi.

“Lanet olsun,” diye tısladı Christopher. Maria’nm içinde bir 
nabız gibi atan penisi giderek büyüyordu. “Nasıl oldu da senin 
soğuk bir kadın olduğunu düşündüm?’

Onun ne demek istediğini merak eden Maria penisini sonuna 
dek içine almadan önce durdu.

Christopher’m çenesindeki bir kas şiddetle kasddı. "Kadmhğm 
hem aç hem de alev alev yanıyor. Penisimi adeta içine çekiyor. 
Bu inanılmaz bir duygu.”

M aria gülümseyerek vücudunu ağır ağır aşağı indirdi ve 
onu son noktasına dek içine aldı. O an Christopher’m ilgisini 
çekmejd başardığını anladı. Christopher, o uzaktayken özlemini 
çekecekti ve onu görmek için duyduğu sabırsizhk Maria'mn çok 
işine yarayacaktı. Bu durumdan büyük memnuniyet duyan genç 
kadın öne doğru eğilip dudaklarım Christopher'm dudaklarmm 
üzerine getirdi. “Seni öpebilir mijâm?' diye sordu.

Christopher başım kaldınp Maıâa'mn dudaklanm ağzma aldı 
ve dilinin ritmik darbeleriyle onu yalanp okşadı. Böylece tepeden 
tırnağa titremesine neden oldu.

“Evet,” diye fısıldadı gizemli hir sesle. Güçlükle nefes ah- 
yordu ve elleri M aria’nm  sırtm daydı. "Bana istediğin her şeyi 
yapabilirsin.”
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Mana kendini joıkan kaJdırcü ve Christopher’m dudaklarının 
meme ucunu kavradığım hissedince küçük bir çığlık attı. Genç 
adamın onu emmeye başlamasıyla biı-likte gözlerini kapadı. Şimdi 
daha da tahrik olup ıslanmıştı ve Christopher’m om uzlannın iki 

yanında duran ellerinden destek ahyordu. C hristopher memesi
nin ucunu çekiştirerek emiyor ve vajinasının, penisinin etrafında 
benzer kasılm alar yaşamasına neden oluyordu. E rkekliği içinde 

gerildiğinde M aria’nın dudaklai'mdan ağlam akh bir inilti döküldü.

“Güne böyle başlayacağız.’’ Chıistopher’m boğuk sesi Maria’nın 
yanan teninde bir okşajaş gibiydi. “Hiç kıpırdama. Seni emerek 
doyuma ulaştmacağım ve sen de bana ajansını yapacaksın.’’ 

Maria o an konuşabilseydi kendisini bu şekilde doynma ulaş- 
tırabilmesinin imkânsız olduğunu söjderdi ama zaten Christopher 
ona yanıldığını ispatlardı. Genç adamın büjriilü dudakları onu 
ritmik bir şekilde emiyor, dili meme ucunun altında dolaşıyordu. 
Önce bir göğsünü sonra diğerini emdi. İştah kabartan nasırlara 
sahip iri elleri, heyecam giderek artan, vücudu dojmma ulaşma 
arzusuyla kıvranan Maria’yı yatıştırıyordu.

Genç kadm nihayet dojouna ulaştı ve Christopher’ı da peşinden 
sürükledi. Penisini sımsıkı saran kadınhğı onu boşalmaya ikna 
edij'or ve Christopher boğuk bir inilti eşliğinde içini spermleriyle 
doldururken kasılmalar yaşıyordu. Canını yakacak kadar yoğun 
bir zevk Maria’yı sımsıkı sarmalamış, peşini bırakmıyordu.

Nihayet Christopher onu kendine doğru çekip sıcak kolla
rının arasına aldı ve dudaklarım alnına bastırdı. Ardından bu 
pozisyonda uyuyakaldı.

Ama uykusunda bile ona sarılmaya devam etti.

Maria odasma girdiğinde rahat bir nefes aldı. Kimseye görünme

meyi başarmıştı ve bu mucizeyi etrafta dolanıp duran hizmetçiler
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tarafindan fark edilmemek için kapı eşiklerine sığınarak yürü
mesine borçluydu.

M alikânenin fark lı bir köşesinde Christopher uyumaya 
devam ediyordu. M aria yanından kalktığında kaşlarını çatmış 
atna uyanmamıştı.

Koridor kapışım kapatan genç kadm oturma odasmdan geçip 
y a t a k  odasma yöneldi ama odanın eşiğini kaplayan iri bir silüet 
irkilerek durmasına neden oldu.

“Mhuirnin. ”

Gülkurusu bir pantolon ve ona uygun bir ceketle son derece 
şık giyinmiş olan Simon kapıya yaslanmıştı. Yüksek ökçeli ayak
kabıların içerisindeki ayaklarmdan birini diğerinin üzerine atmıştı 
ama bu sade duruşu bile gerginliğini gizlemeye yetmiyordu.

Maria elini yerinden çıkacakmış gibi atan kalbine bastırarak. 
“Beni korkuttun,” diye söylendi.

Simon, M aria’jn başm dan çıplak ayaklarma dek dikkatle 
s ü z d ü . Üzerinde Christopher’m ropdöşambın olduğu için göre
bileceği fazla bir şey yoktu ama Maria dün geceki şehvet dolu 
saatleri gizleyebilmesinin mümkün olmadığım büiyordu.

“Onunla yatmışsm,” dedi Simon. Kapıdan uzaklaşıp kışkırtıa. 
ağır adımlarla M aria’nm yanma geldi ve onun jdızünü aiTiçlan- 
nın arasına aldı. “O adama güvenmiyorum. Bu yüzden sen omm 
yamndayken içim rahat değü.”

“Bu konuya kafanı yorma.”

“Söylemesi kolay. Kadınlar çoğu zaman duygulan ve cmselliği 
birbirine karıştırırlar. Beni asıl endişelendiren de bu."

“Benim sen hariç hiçbir erkekle böyle bir problemim olmadı."

Simon’m dudakları yukan km'üdı. "Sözlerin guı-urumu ok
şadı doğrusu.”

“Sanmıyorum,” dedi Maria alaycı bir sesle, "sen zaten kibirli 
bir erkeksin."
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“O da doğru.” Simonin joizündeki tebessüm iyice genişledi 
Maria esneyerek başını iki yana salladı. “Uykuya ihtiyacın, 

var. Ben banyodan çıktıktan sonra yola koyulacağız. Sanının 
arabada biraz kestireceğim.”

“Dover'a gidiyormuşuz. Sarah söyledi.” Simon, Maria’nın 
alnına çabucak bir öpücük kondurdu. “Sarah eşyaları neredeyse 
topladı sayılır. Benim bavullarım da araba yolunda bekleyen 
araca çoktan yerleştirildi bile.”

“İşim fazla uzun sürmez.” Christopher m kokusu tenine sin
mişti ve bu koku Maria’nm içini kıpır kıpır edijurdu. Christopher, 
Maria için elini kana bulamış, onunla arzuyla sevişmiş, sonra 
da onu sevgiyle kollarmm arasına almıştı. Onun böylesine farkh 
yönlere sahip olması genç kadını şaşırtmış, bir zamanlar beraber 
olduğu bir korsamn, zihninde bıraktığı imajı kökünden sarsmıştı.

Simon, Maria’dan uzaklaşıp içki büfesine gitti ve kendine 
bir bardak su doldurdu. “Bence acele etmelisin, mhuirnin. Hoş 
olmayan sahnelere tanık olmak istemeyiz.”

Bu sözlerle birlikte hızla yatak odasının kapısına yönelen 
Maria eşikte durdu. “Simon?”

Simon soını sorar gibi kaşlarını yukan kaldırdı.
“Sana duyduğum minneti yeterince sık dile getiriyor muyum?” 

“Beni seviyorsun,” dedi Simon muzip bir tebessümle. “Bunu 
sen söylemesen de biliyorum.” Sujomu tek bir dikişte bitirip bar
dağım yeniden doldurdu. “Ama jone de canın ne zaman isterse 
söyleyebilirsin. Egom bu kadarım kaldırabilir.”

Maria gülerek odasmın kapışım kapadı.
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Altıncı Bölüm

 ̂̂  ✓""x nun bu sabah yola çıkacağım biliyordunuz,” dedi Thompson 

V - '  ifadesiz bir yüzle.

“Evet, evet, bihyordum.” Ahşap bir sandalyede oturan Chris

topher kolunu geriye atabümek için vücudunu yan çevirmişti. 

Üzerinde ne ceket ne de yelek vardı ama yine de içine ateş bası

yordu. Harekete geçmek, kendisine hoşça kal büe demeyen kadımn 

peşinden gitmek istiyordu ve sandalyede güçlükle oturduğu her 

halinden belliydi.

Uşağı işini büen, sessiz adımlarla etrafta dolamyor. emrinde 

çalıştığı adam a sabah tıraşı yapabümek için ihtiyaç duyduğu 
malzemeleri hazırlıyordu. “Arabasmın peşine taktığımz adam

ların tecrübeli olması endişenizi gidermeye yetmiyor, değü mi?”

Christopher homurdandı. Endişe. Hissettiği duygunun adı bu 
muydu? M aria’mn kendi başının çai'esine bakabüeceğini büdiği 
halde neden böyle hissediyordu?

Belki de sebep Quinn’in onun yamnda olmasıydı.

Dişlerini sıktı.

Quinn.



“Angelica, aşkım." Bu sözleri alçak ve net bir sesle söyleye 
Christopher başmı çeviı-ip baktığında Angelica’yı pencereni^ 
kenarında sabah çayım yudumlarken buldu. “Hiç mi bir 
öğrenemedin?”

Başını iki yana sallajmn Angelica’mn suratı asıldı. “Denedim 
ama... adam kaı-şısındakinin dikkatini dağıtmasım iyi biliyor ’’ 

Christopher tek kaşmı yukan kaldırdı. “Ona ne kadarını soy. 
ledin?” Quinn hakkmda çok az şey bihyordu ama onun, zekâsıyla 
hayatta kalan biı* adam olduğunu anlamıştı.

Angelica’mn elmacık kemiklerinin kızarm ası Christopher’m 

sessiz bir küfür sa\aırmasına neden oldu.

“Çok fazla şey söylemedim,” dedi genç kadın çabucak. “Daha 
çok senin Leydi Winter’a olan ilginin sebebini merak ediyordu.” 

“Peki, ona bu sebebi nasıl açıkladın?”
“Bu tür konulan başkalarıyla paylaşmadığını ama ona göz 

koyduysan mutlaka elde edeceğini söyledim.” Angelica nefesini 
bırakıp arkasma yaslandı. Gözlerinin altındaki koyu renkli hal
kalar Christopher’mkinden farksız bir gece geçirdiğini söylüyordu.

Christopher Maria’nın, arzusuna içtenlikle karşılık verdiğini 
hatırlamasıyla birlikte damarlanndaki kanın kaynadığını his
setti. Sırtı ve kollan çiziklerle doluydu, omuzlanm da diş izleri 
süslüyordu. Yatağım büyüleyici ve azgm bir kadınla paylaşmıştı 
ve şimdi bu beraberbğin izlerini taşıyordu. Hem de birkaç farklı 

şekilde.

“Quinn’in cevabı ne oldu?” diye sordu usulca.

Angelica suratmı buruşturdu. “Bir mal sadece onu elinde 

tutanındır dedi.”

Cbristopber herhangi bir tepki vermedi ama bu sözler onda 

kırbaç etkisi yaratmıştı. Quinn hakbydı. Maria’yla evini, hayatım, 

güvenini paylaşan kişi Simon’dı. Christopher’m elindeyse zevk 

dolu birkaç saatten başka bir şey yoktu.
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“Git de eşyalanru topla,” dedikten sonra eski fahişenin, verdiği 
emri yerine getirmek üzere ayağa kalkmasım seyretti.

“Leydinin peşine düşecek misiniz?’ diye sordu Thompson. 

Yaptığı işi bırakıp doğruldu ve Christopher’m tıraş olacağı san
dalyeye oturabilmesi için geri çekildi.

“Hayır. Bu işi onu izlemekle görevlendirdiğim adamlar hallede

cek. Onun hakkında asıl bümek istediğim şey Londra’da ve oraya 
ne kadar çabuk dönersem bu bügiye de o kadar çabuk ulaşırım.”

Christopher nefesini bıraktı ve Maria’yı bir kez daha arzu

ladığını fark etti. Ondan erkeklerin çoğu kadmdan hoşlandığı 
ş e k ü d e  hoşlanıyordu ama ajmı zamamda ona daha önce neredeyse 

hiçbir kadma duymadığı hisler besliyordu; ona hayrandı, saygı 
duyuyordu ve onu kendisine benzetiyordu. Bu yüzden ona güve

nemezdi. Kendi amacı hayatta kalmaktı ve Maria’mn amacının 

da bu olduğundan emindi.

Ayrıca özgürlüğüne kavuşabilmesi için onu feda etmek zo

runda olması gibi ufak bir sorunu da vardı. Bu şartlar altında 

Maria’ya arzu duyması hiç de uygun sayümazdı ve bu. büronun 

amacına da tamamen ters düşerdi.

Öte yandan Christopher’m arzularından ya da bürodan 
çok daha önemli sorunlar da vardı. Quinn. Maria’ya yeterince 
göz kulak olamıyordu. Onu tek başına Templetonia buluşmaya 
göndermek ve Christopher tarafından kuUamImasma müsaade 
etmek büyük tehlikeleri göze almak demekti.

Christopher, M aria’yı şimdi ne gibi bir kötülüğün beklediğini 
düşünürken sandalyenin kollarım sımsıkı kavradı.

Orada oturmaya ancals iradesüii zoıiayamk devunı edebiliyordu. 
Maria’nm peşine düşm e arzusu neıvdeyse karşı koyamayacağı 
kadar güçlüydü. Genç kadının telılikeli bir hayat sürmesi onu 
çürük bir diş kadar rahatsız  ediyordu.
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Thompson in  usturaca yanağına sürtmesiyle birlikte gözlerij^ 
kapadı. Maria'nın güvenliğini sağlam ak istiyordu am a ne yazgj 
ki şu an onun için en büymk tehlike kendisiydi.

Maria sırtım sandal.yesinin ahşap çubuklarına yasladı ve bakış 
lannı samimi bir görünüme sahip olan yemek odasında gezdirdi 
Karşısında oturan Simon onlara işveli tavırlarla servis yapan 
hizmetçi kızı şehvetle süzüyordu. Birkaç gecedir kaldıkları bn 
han oldukça rahattı ve içerideki sıcak ortamın tek sebebi neşeyle 
.yanan ateş ve yıpranmış İngiliz halıları değildi.

“Bu kıza olan ilgin karşılıksız değil,” dedi Maria yanlarından 
uzaklaşan kızın arkasmdan gülümseyerek.

“Olabilir.” Simon omuzlanm silkti. “Ama şu an içinde bulun
duğum şartlar onunla ilgilenmemi engelliyor. Hedefe yaklaştık, 
mhuirnin. Bunu hissedebiliyorum.”

Simon dört günlük bir sorgulama ve araştırmamn ardmdan 
kasabaya yem' bir öğı-etmenin geldiğinden haberi olan bir tüccara 
uJaşmajn başarmıştı. O öğlen bu öğretmenin nerede çalıştığım 
öğrenmişlerdi.

Kadının ders verdiği genç kızm kim olduğunu kimse bilmi
yordu ama Maria tüm kalbiyle bu kızın Amelia olmasını umu
yordu. Son birkaç haftadır elde ettikleri bilgüer umutlanrun boşa 
çıkmayacağım söylüyordu.

“Bu son birkaç gün durmak bilmeden çalıştın, Simon aşkım. 
Biraz dinlenmeyi hak ettin.”

“Peki, sen ne zaman dinleneceksin?” diye sordu Simon. “Ne 
zaman nefes alacaksın?”

Maria iç geçirdi. “Sen bu işe kendinden yeterince şey verdin; 

zamamm, enerjini, desteğini. Sırf beni düşündüğün için karşına 

çıkan keyifli fırsatları geri çevirmemelisin. Bu beni rahatlatmaz.

qa
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Tersine huzursuz eder. Senin mutlu olduğunu bilirsem ben de 

mutlu olurum .”
“Benim m utlu luğum  tam am en senin mutluluğuna bağb.” 

“Öyle olsa şu an  son derece mutsuz olurdun. Vazgeç bundan. 

Keyfiu® bak.”
Simon güldü ve masamn üzerinden uzanıp Maria’nm elini 

tuttu. “B ir önceki gün bana duyduğun minnettarbğı yeterince 

sık söyleyip söylemediğini sormuştun. Şimdi ben de sana aym 
soruyu soruyorum. Bana gösterdiğin ilgiyi ne kadar büyük bir 
jnemnuniyetle karşıladığımı büiyor musun? Şu ana dek karşıbğmı 

beklemeden mutluluğumu düşünen tek insan sensin. Senin için 

yaptığım şeyler de sana duyduğum minnettarlığm ve benim de 

seni mutlu etmek istediğimin bir göstergesi.”

“Teşekkür ederim.” Simon son derece sadık ve dürüst bir 

a d a m d ı .  Bunlar M aria’nm takdir edip fazlasıyla ihtiyaç duyduğu 

Üd özellikti. M aria genç adamm neler hissett^iıü büiyordu. Simon 

onun hayatında benzer bir role sahipti. O, Maria’mn ijüiğini 

düşünen tek insandı.

Simon onun eline hafifçe vurduktan sonra tekrar arkasma 

yaslandı. “Ş u  an ev bugün öğleden sonra Londra'dan gelen 

adamların gözetimi altında. Yarm  gün ışığmdan faydalamp biz 

de orada olacağız.”

“Sabaha dek beklemek konusunda hemfikiriz." Maria'nm yü

zünde koca bir gülümseme belirdi. “Bu da geceyi canımn istediği 

gibi geçirebileceğin anlamına geliyor.”

Aynı anda hizmetçi kız elinde yeni doldurduğu sürahiyle 

yanlarına geldi. M aria, Sinıon’a göz kırptı ve genç adanı başmı 

geriye atarak bir kahkaha patlattı.

Maria abartılı bir şekilde esneyerek. ”İznuüe,” dedi. "Samnm 
artık biraz dinlennıeliyinı. Kendimi çok vorgun hissediyorum.”
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Ayağa kalkan Simon masanın etrafından dolaşıp Maria’ 
sandalj'esini çekti ve elini dudaklarına götürdü. Ona iyi gecê *̂  
dilerken mavi gözlerinde neşeli pırıJtılaı- vardı. Maria, Sinıon’ 
gecenin kalan kısmmdan keyif alacağını bilmenin verdiği mem 
nuniyetle, Sarah hin üzerindekileri çıkarmak üzere kendisini 
beklediği odasına döndü.

Simon adına mutlui'du ama onun yanında olmamasmın ta
lihsiz bir tarafı da vardı. O jmmnda olmadığında Maria boğuk bu
sese ve kendisine zorla sahip olan güçlü bir vücuda dair anıları 
zihninden uzaklaştıi'amı.yordu.

Kendisine zorla sahip olan ve bundan zevk almaşım sağlayan, 
St. John’u bu kadar sık düşünmesi tuhaf gelmeye başlamıştı, 

Maria bunu çok uzun zamandır cinsel ilişkiye girmemiş olmasına 
bağlıyordu. Düşüncelerim esir alan, yataktaki partneri değil 
onunla yaptıklarıydı.

Hizmetçisi saçlarım firçalamayı bitirdiğinde, ‘Teşekkür ede- 
rim, Sarah,” diye mırıldandı.

Sarah hızlı bir reveransın ardından odadan çıkmaya hazır
lanmıştı ama aniden kapıya vurulunca olduğu yerde kaldı. Maria 
elini kaldırıp onun kapıyı açmasım engelledikten sonra yatağının 
yamndaki sehpada duran hançerini aldı. Kapınm yan tarafına 
gizlenmesinin ardmdan başım sallayarak Sarah’ya gereğini yap
ması için izin verdi.

“Evet?’ diye seslendi Sarah.

Kapının arkasından gelen ses Maria’nın atlı uşaklarından 
birine aitti. Bir anda rahatlayan genç kadın kolunu indirdi. “Bak 
bakahm ne istiyormuş.”

Koridora çıkan Sarah kısa bir süre sonra geri döndü.

“Gelen John’du, leydim. Sizi Bay Quinn’le birlikte eve gö

türmek istiyor. Evde bir hareketlilik olduğunu ve içeridekilerin 
kaçmaya hazırlandığmdan korktuğunu söyledi.”



'Yüce tanrım.” M aria’nın kalbi duracak gibi oldu. “Aşağı in 
ve Bay Quinn’i bulm aya çalış. Bunu başarabileceğinden emin 
değilini ama yine de şansım dene.”

Sarah odadan çıktıktan sonra Maria sandığımn başma gidip 
üzerini tekrar değiştirmeye koyuldu. Zihni takip edemeyeceği 
kadar hızh çalışıyor, çeşit çeşit senaryoları gözden geçiriyor ve 
gerçekleşmeleri durumunda izlenecek en iyi yöntemin ne olduğunu 
çözmeye uğraşıyordu. Beraberinde sadece bir düzine adam vardı 
ve onların büyük bir kısmım da etrafı gözetlemekle görevlendir
mek zorundaydı. Güvenliğini sağlamak için yamna en fazla iki 

adam alabilirdi.

Kapı usulca tıklatıldıktan hemen sonra açıldı. İçeri giren 
Sarah başım  iki yana salladı. “Bay Quinn aşağıda değil. Odasma 
gitmemi ister misiniz?”

“H ayır.” M aria kılıcım beline bağladı. “Ama ben çıktıktan 
sonra uşağına gittiğimi haber ver.”

B ir kez daha pantolon ve çizme gisoniş, saçlarım hem bir atfa 

hem de bir şapka yardım ıyla gizlemişti. Uzaktan bakddığmda 
genç bir delikanlıya benziyordu ve bu küçük hileyle gece dışan 
çıkan şüpheci kadınlar tareıfından yapdacak dedikodularm önünü 

kesmiş olacaktı.

M aria endişeli olduğu her halinden belli olan hizmetçisine 
güven verici bir bakış firlattıktan sonra John'un kendisini bek
lediği koridora çıktı. Birlikte arka taraftaki merdivenlerden inip 
dışarıda onları bekleyen atların yamna gittiler.

Aynı anda M aria’mn Londra’daki evinin servis kapısı açıldı ve 
Christopher sessizce mutfağa süzüldü. Birkaç gün önce uşak kı
lığına girip Winter malikânesinin hizmetlileri arasına dâhd olan 
adamı içeride onu beklivordu. Maria evde olsa bu adamı asla işe 
almazdı ama genç kadın iki haftadır evinden uzaktaydı. Chris-
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topher malikânede çalışan üç uşağı daha iyi maaşla kandırarak 
başka işlere alınca Maria’mn kâhyası evin hammuıa damşmadan 
hareket edecek kadar çaresiz kalmıştı.

Chı-istopher adamına iyi iş çıkardığım belirtmek için ba- 
şmı hafifçe salladı. Ardından onun elinde tuttuğu mumu aUp 
hizmetlilerin kullandığı döner merdivenden üst kata çıktı, üst 
kat koridoru çok şık döşenmişti. Yere nefis renklere sahip, kaim 
yolluklar serilmiş, nişler hâlihazu'da ışıksız olan altın yaldızl, 
şamdanlarla süslenmişti.

Zenginlik. Bu ev buı-am buı-am zenginlik kokuyordu. Ölen iki 
asil kocası arkalarında Maria’ya varlıklı bir hayat sürdürmesini 
sağlayacak bu-er evlilik sözleşmesi bu-akmıştı.

Christopher, Maria’nm evlilikleri hakkında bir araştırma 
yapmıştı çünkü genç kadının eş olarak seçtiği adamlar fazlasıyla 
ilgisini çekmişti. Yaşlıca bir adam olan Lord Dayton, Maria’yla 
birlikte taşraya yerleşmiş ve ikisi kısa süreli evliliklerinin tama
mını burada geçirmişti. Daha genç bir adam olan Lord Winter 
ise Maria’yı Londra’da tutmayı tercih etmiş ve onunla göğsünü 
kabarta kabarta toplum içinde boy göstermişti. Dayton’ın ölü
müne dikkatleri çeken de Winter’m ölümü olmuştu. Hayatımn 
baharmda olan Winter boğazına düşkün, iri yan bir centilmendi. 
Böylesine cüsseli bir adamın hastabktan ölmesi pek de akla 
uygun sayılmazdı.

Maria’nm başka bir erkeğe ait olduğu düşüncesiyle dişlerini 
sıkan Christopher, bu görüntüyü hızla zihninden uzaklaştırdı

Onunla beraber olduğu gecenin üzerinden neredeyse bir 
hafta geçmişti ve hâlâ onu düşünmeden en fazla birkaç saat ge
çirebiliyordu. Adamlarmdan öğretmenin yeri hakkında yaptıkları 
araştırmamn detaylarım içeren bir rapor almıştı.

Christopher, Maria’mn neden o kadının peşinde olduğunu 
hâlâ bilmiyordu. Bu kadm kimdi de Templeton gibi adamlar onu 
bulmakla uğraşıyordu?
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Karşısına çıkan ilk kapıyı açıp yoluna devam eden Christop
her evin içini ve odaların yerleşimini zihnine kaydetti. Quinn’in 
Maria’mn odasının bitişiğindeki odada kaldığım öğrenmek hoşuna 
gitmemişti. Maria’nın ona böylesine önemli bir odayı vermiş olması 
aralarm da güçlü bir bağ olduğunu gösteriyordu.

Christopher onların artık  aynı yatağı paylaşmadıklarım bi
liyordu. M aria bir yıldır cinsel ilişkiye girmediğini itiraf etmişti 
ve vücudunun sıkılığı da onun bu iddiasını doğruluyordu. Yine 
de Christopher, Q uinn’den rahatsız oluyordu ve işin kötü tarafı 
bunun sebebini bilmiyordu.

Quinn’in çekmece ve dolaplarını kanştınrken içini daha 
da kötü bir his kapladı. Odamn her köşesinden süah ve şifreli 
mektuplar çıkması, bir çekmecenin tamamen küık değiştirmeye 
yarayan giysilerle dolu olması Quinn’in göründüğü gibi kendi 
halinde bir sevgili olmadığını kanıtlıyordu.

Christopher, Quinn’in odasım yandaki odaya bağlayan kapı
dan dışarı çıkıp ortak kullamlan oturma bölümünden geçtikten 
sonra Maria’nın soyunma odasma girdi. Odaya adım attığı anda 
genç kadının içeri sinen meyve özlü kokusu onu serseme çevirdi. 
Penisi harekete geçip az da olsa sertleşti.

Christopher sessiz bir küfür savurdu. Gençlik günlerinden 
beri istem dışı bir ereksiyon yaşamamıştı. Üstelik kaderin bir 
cilvesi olarak yine o yaşlardan beri ük kez, bu son bir haftadır 
cinsel ilişkiden zevk almıyordu.

Evinde yaşayan kadınların hiçbiri ona Maria'mn verdiği hazzı 
verememişti. Christopher şimdi >nne o hazzı yaşamak için yamp 
tutuşuyordu. Güzeller güzeli Emaline Stewart tarafından işleti
len Stewart’m Yeri’ne yaptığı iki ziyaret de bü* işe yaramamıştı. 
Madam’ın en gözde kızlarından üçü üst üste iki gece ona hizmet 
etmişti. Christopher bu iki get-enin ardından bitap düşmesine 
rağmen arzusunu tatmin edememişti. O, ilgisini çekmek için
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mücadele edeceği bir kadın istiyordu ve şu ana dek karşısına b 
özellikte tek bir kadın çıkmıştı.

Mum ışığının daha geniş bir alana ulaşabilmesi için bo 
lunu >oıkarı kaldırarak kendi etrafında ağır ağır döndü vg 
hajTanlık dolu bakışlarını M aria’nm odasının dekorasyonuna 
hâkim olan mari tonlarda gezdirdi. Bu oda diğerlerine kıyagig 
tuhaf bir biçimde çok daha sadeydi. Çizgili şam kumaşı kapfi 
duvarları süsleyen tek şey şöminenin üzerindeki, bir çifte ait 

olan tabloydu.

Christopher jhıksek ökçeli ayakkabılarıyla halının üzerinde 
sessizce süzülerek tabloya yaklaştı. Gözlerini kısarak Maria’nm 
anne ve babası olduğunu düşündüğü çifte baktı. M aria’nm bu 
çiftle olan benzerliği öylesine belirgindi ki yanılıyor olamazdı. 
Genç adam bu tablonun neden orada olduğunu m erak etti. 

Neden bu odaya asılmıştı? Burada onu M aria’dan başka kimse 

göremezdi.

Birden akhnı bir şey kurcalamaya başladı. M aria öz ba
basının resmini sürekli gözünün önünde tutuyordu ama aym 
zamanda onun üvey babası Lord Welton’la çok yakın olduğu 

söyleniyordu.

Christopher, VVelton’ı tanıyordu. Onun gözlerinde Maria’mn 

öz babasımn gözlerinden j^ajolan sıcaklık yoktu. Bd adam birbirine 
hiç benzemiyordu.

İçinden, “Gizlediğin şey ne?” diye geçirdikten sonra bura
daki araştırmasına başlamak üzere Maria’mn bitişikteki yatak 
odasma geçti.

Bu araştırraajn kendisi yerine evde uşak olarak çabşan ada- 
mımn yapması çok daha tehlikesiz olurdu ancak M aria’nm özel 
eşya ve giysilerinin bir uşak tarafından elleneceğini düşünmek 
Christopher’m bu görevi ona vermesini engellemişti. Maria’yı 
kendisinden farksız görüyor ve ona bu şekilde davranacak kadar
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saygı duyuyordu. Söz konusu o oldu mu her şeyi kendisi listele
n e c e k t i  ve bu, M aria ’ya  edebileceği en güzel ütifattı.

M aria ve iki uşağı bakım sız bir çite bağladıktan atlanmn yamn- 

dan karanlığın içinde süzülen birer gölge gibi uzaklaştılar. Üçü de 

baştan aşağı sim siyah giyinmişti ve bu, bir doksan beş boyunda, 

iri ya n  bir adam  olan Joh n ’u bile görmeyi güçleştiriyordu.

Tom on lara sol tarafı işaret edip o tarafa yöneldi ve kısa 

boylu, zayıf vücudu etraflarım saran fidanlarm arasında görünmez 

oldu. M aria  arkasm dan  yürüyen John’la birlikte onun peşinden 

gitti. Yollarım  sadece ay ışığı aydınlatıyordu ve evle aralanndaki 

mesafe yavaş yava ş  ortaya çıkmaya başlamıştı.

Hedeflerine doğru attık lan  her adım Maria’mn kalp atışla

rını hızlandırm ış ve nihayet genç kadın endişe ve sabırsızlığm el 

ele verip başın ı döndürdüğünü hissederek nefes nefese kalmıştı. 

Rüzgâr serin esiyordu am a Maria, reddettiği umut duygusu bir 

türlü peşini b ırakm adığı için terden sırılsıklam olmuştu. Kız 

kardeşini bulm am n eşiğinden döndüğü ya da çıkmaz bir sokağa 

ulaştığı her defasm da daha da yoğunlaşan hayal kmkhğına rağ

men başarıya  u laşm ak için yamp tutuşuyor, kalbinin bu arzuyla 

sızladığını hissediyordu.

A ra d ık lar ı ev  gösterişten uzaktı ve bakımsız bir bahçesi 

vardı am a m ekâm n tam am ı inşam sadeliğiyle bmülüyordu. 

Y akın  zam an d a boyanm ış, tertemiz tuğla duvarlar ve üzeri 
tem izlenm iş p a tik a la r buraya hizmetçilerin değü. sevgi dolu 
bir elin dokunduğunu söylüyordu. Mermer bir bankm üzerinde 
unutulan b ir kitap da boş vakitlerin temiz havada geçirüdiğini 

ele veriyordu.

K arşıs ın d a  d u ra n  bu sam im i manzara Maria'mn boğazmın 
düğüm lenm esine neden oldu. Kendisi de bu manzaramn vadettiği 
tü rde ta sa s ız  b ir  h a y a t sürm ek için neler vermezdi.
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Maria mutluluk gözj'aşlanyla dolu bir buluşm anın hayalini 

kurduğu sırada Johnün iri eli omuzunu kavrajnp onu sertçe yere 

itti. Neye uğı-adığını şaşıran ama sessizliğini koruyacak kadar 

deneyimb olan genç kadın dizlerinin üzerinde doğınıldu ve sor

gulayan bakışlarını John’a çevirdi. John başıyla yan tarafı işaret 

etti ve onun bakışlarını takip eden M aria kaşların ı çatarak evin 

ahu-ından çıkardan dört atın bir seyahat arabasına koşulmasını 

seyretti.

Bakışlaımı harıl hard çalışan seyislerden ayırm adan, “Atlan 

bağladığımız yere git,” diye fısüdadı. Tom ayağa kalkıp geldikleri 

yolda hızla yürümeye başladı.

İçini saran panik duygusu M aria’mn avuçlarım  öylesine ter- 

letmişti ki genç kadın onları pantolonuna silm ek zorunda kaldı. 

Yollar büyük tehlike arz eden eşkıyalarla dolu olduğu için akb 

başmda olan kimse bu saatte seyahate çıkmazdı. Ters giden bir 

şeyler olmalıydı.

O bunları düşündüğü sırada evin önünde ik i silüet belirdi. 

İkisi de öylesine inceydi ki ancak iki kadına ait olabilirdi. M aria 

kalbinin yerinden çıkacakmış gibi attığım hissetti. Bu iki kadından 

daha ufak tefek olamnm kendisine bakm asm ı diledi.

Bana bak. Bana bak.

Başmda kapüşon olan silüet M aria’ya doğru döndü ve ba

kışlarım onun John’la birlikte gizlendiği yerde gezdirdi. M aria 

sokak fenerlerinin solgun ışığı altında kendisine çevrilen yüzü 

tanımayı başaramadı. Yanaklarından tenini ateş gibi yakan bir 

damla yaş süzüldü ve onu diğerleri izledi.

“Amelia,” dedi diğerine göre daha uzun olan silüet. Aradaki 

mesafe yüzünden boğuklaşan sesi çayırm  üzerinden M aria’mn 

bulunduğu yere taşındı. “Acele et.”
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Maria bir an  olduğu yerde donup kaldı. Kalbi durmuş, nefes 
a la m a z  olmuş, d am arlanndak i kan  ku laklanna hücum etmişti. 
fimelia- Bu kad ar yakınında.

Yıllardır hiç olm adığı kad ar yakınında. M aria kardeşini bir 
daha asla kaybetm eyecekti.

Ayağa fırlayıp koşm aya hazırlandı. “John!”

“Evet, duydum .” Jo h n  ıshğa  benzer bir ses eşliğinde küıcuu 
kınından çıkardı. “O nu kaçırabiliriz.”

“Bakın burada kimler varmış."
Arkalarından gelen bu donuk ses ikisinin de irkilmesine 

neden oldu. Sesin geldiği yöne döndüklerinde ellerinde farklı 
farklı silahlarla arkalarındaki ormandan hızla üzerlerine doğru 
yürüyen yedi adamla karşılaştdar.

“Biri küçük diğeri büyük iki keklik.” Adam bir kahkaha attı. 
Yağlı saçları ay ışığmda gözleri kadar parlak görünüyordu. “İkisi 
de sîzindir dostlarım.”

Maria’nm kendini büyük bir arbedenin içinde bulmadan önce 
kıhcmı çekmeye güçlükle zamam oldu. Adamlar savnca üstün ol
malarına rağmen, John’la btrbkte inançla dövüşmeye başladılar. 
Birbirine çarpan kılıçlar geceleri taşraya çöken sessizliğin içinde 
dikkat çekici bir gürültüye sebep oluyordu. Rakipleri gülüyor, 
bağırıyor ve zafer kazanacaklarından emin görünüyordu. Ancak 
onlar para ve eğlence için dövüşüyordu. CK*sa Maria'nm mücadelesi 
çok daha değerü bir şey içindi.

Engebeli zeminin adım atmasını güçleştirdiğini, karanbğm 

etrafım görmesini engellediğini hissederek a>Tu anda iki adamla 

birden dövüşüyordu.

Arkalarındaki arabanın varlığı canım acıtıyordu ve zihni 

sürekli eşyaların arabaya v üklenmesinin ne kadar zaman alaca

ğım hesaplamakla meşguldü. Kavganın sesleri dmnümuş, yanı 

başlarındaki tehlike eşyaları yükleyen adamlai'i daha da hızlı
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davranm aya zorlam ış olm alıydı. M aria bu kavgadan  yakasını 
sıyırm ayı başaram azsa Am elia’yı tekrar kaybedecekti.

Sürüp giden arbedeye bir anda yeni savaşçılar dâhil oldu. 

Gelen adam lar M aria’ya karşı değil onun için savaşıyordu. Genç 

kadın bu ad am ların  kim  olduğunu bilm iyordu am a nihayet 

özgürlüğüne kavuşabildiği için onlara m innettardı. B ir kılıcın 

hamlesinden sıçrayarak kurtuldu ve rakibini etkisiz hale getirdik

ten sonra arkasına dönüp can havliyle arabam n olduğu bahçeye 

doğru koşm aya başladı.

Bir arabamn açtığı tekerlek izine takılmasına rağmen dengesini 

sağlam ayı başararak, “Am elia!” diye haykırdı. “Am elia, bekle!”

U fak tefek silüet arabaya çıkan basam ağa adım atmışken 

durdu ve başındaki kapüşonu geriye itmesiyle birlikte siyah saçlı, 

parlak yeşil gözlü bir genç kız ortaya çıktı. M aria ’nın zihninde 

kalan çocuktan farklı büe olsa bu Am elia’ydı.

“M aria?”

Am elia kendisinden daha uzun boylu olan kadınla mücadele 

ederek aşağı inmek istese de zorla arabam n içine çeküdi.

“Am elia!”

Aynı anda diğer kapı açıldı ve hızla yere yuvarlanan Amelia 

eteklerinin kat kat kumaşı arasında ayağa kalkm aya çalıştı.

M aria sahip olduğunu büe bilmediği bir güçle daha da hızh 

koşm aya başladı. Arabam n durduğu bahçeyle arasında sadece 
b irkaç metre kalm ışken sırtına inen güçlü bir darbeyle yere 

kapaklandı.

Kılıcı elinden fırlamış, bir adamm ağırlığı altmda eziliyordu 
ve yediği darbeyle birlikte boşalan ciğerleriyle nefes alm akta 
zorlanıyordu. Toprağa geçirdiği tırnakları kırüdı ve bakışları 
kendisi gibi mücadele veren Ameha’ya çevrildi.

“Maria!”
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]Vlaria çaresizce bacaklarını onunküere dolayan adamı tekme
lemeye çalıştı ve aynı anda om uzunda daha önce hiç duymadığı 
kadar şiddetli b ir acı duydu. O m uzuna saplanan kılıcın etini 
yırttığını hissetti. B ir değil, tam  iki kez.

Nihayet m erhamet eden adam üzerinden kalktı. Maria 
kız kardeşinin ismini haykırıp hareket etmek istedi ama etine 
saplanan kılıç onu yere sabitlemişti. Ayağa kalkm aya çahşm ak 
dayanamaycağı kadar şiddetli bir acı çekmesine neden oldu.

Ve bu acının ardından hiçlik geldi.





Yedinci Bölüm

gece Deal’e bir gemi yanaştıracağız.”

1 cChristopher ağnyan boyun kaslarını ovuşturarak çalışma 
odasının siyah kadife kumaşla çevrili penceresinden aşağıdaki 
caddeye baktı. Atlar, şehrin bu bölgesinde kimse gereğinden fazla 
zam an harcamak istemiyormuş gibi telaşla geçip gidiyordu. "Her 
şey hazır mı?”

“Evet,” dedi arkasında duran Philip güven veren bir sesle. 
“Yükü karşılayacak olan adam, araba ve a tlan  çoktan hazırladı. 
Sevkiyata hemen başlayabiliriz.”

Uykusuzluktan muzdarip olan Christopher bitkin bir halde 
başını salladı. Kendim fiziksel anlamda yorgun düşürmesi, içinde 
bulunduğu zor durumun ve Maria’mn bundaki rolünün yarattığı 
huzursuzluğa çare değildi.

“Gelen partinin epeyce yüklü olduğunu duydum." dedi Phihp. 
Sesi Christopher’m onda yarattığı merakın izlerini taşıyordu.

“Evet. Bu beni mutlu etti.”

Alkol oram yüksek içkileri sulandırmak ve kaçak çayları 
paketlemek biraz zaman alacaktı ama gece gündüz çabşan adam
lannm gayreti sonucu Christopher'm bütün mallan pıyasava rakip 
kaçakçı ve çetelerden çok daha hızlı sürülüyoniu.
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Bü'den kapıya vuruldu ve Chi’istopher gelen kişiyi içeri davet 

etti. Hızla açılan kapmuı önünde şapkasını göğsüne bastu-mış olan 

Sam belii'di. Christopher onun bu hareketinin huzursuzluğunun 
bir belirtisi olduğunu biliyordu. Sara, M aria’nm peşine taktığı 

dört adamdan biri olduğu için bir anda gerildi.

“Ne oldu?" diye sordu.

Sam suratuu buşturup elini kızıl buklelerinin arasında gez

dirdi. “İki gece önce bir kavga j'aşandı ve...”

“Ona bil’ şey oldu mu?” Christopher’m bütün kasları gerildi 

ve zihnine M aıia’mn, bedeni altmda kasılan nefis kıvı-ımlara 

sahip laicuduna dair amlar hücum etti. Öylesine küçük, öylesine 

narindi ki...

“Evet. Sol omuzunda bıçak yaralan var. Darbelerden biri 

omuzunu delip geçmiş.”

Chıistopher’m sesi içindeki öfkenin giderek büjoidüğünün bir 

göstergesi olarak daha da kontroUü çıkmaya başlamıştı. “Sizin 

tek işiniz onun güvenliğini sağlamaktı. Dört kişi olduğunuz halde 

bu kadarmı bile yapamadınız mı?”

“Dört bir yandan saldırıya uğradı! Üstelik saldırganların 

sajnsı bizden çok daha fazlaydı!”

Christopher bakışlarım Philip’e çevirdi. “Arabayı hazırla

malarını söyle.”

“Leydi burada,” dedi Sam çabucak. “Şehirde.”

“Ne dedin sen?” Christopher’m kalp atışları hızlandı. “O 

durumdayken seyahat mi etti yani?”

Sam olduğu yere sinerek başım evet dercesine salladı. 

Christopher’m göğsünden boğuk bir inilti koptu.

“Ben en iyisi atımzı getirmelerini söyleyejûm,” dedi Philip 

hızla oradan uzaklaşarak.



Christopher bakışlarını Sam ’in kıpkırmızı kesilen yüzüne 

dikti. “Yapm an gereken onu yataktan çıkarmayıp bana haber

göndermekti.”

“H ayatta kabp size olanları anlatabilmem bile büyük bir 

şans!” Sam  kendini savnnmak istercesine ellerini havaya kaldırdı. 

Şapkasının kenan  sıktığı avucunun içinde bunışmuştu. “Onu 

kaldığı hana götürdüğümüzde İrlandah adam öfkeden deliye 

döndü.” Kendinden geçercesine başım kaşıdı. T im ’i korkuttu!” 

diye haykırdı. “Şeytanla göz göze gelse kahkaha atacak bir adamı 
korkudan tir tir titretti.”

“Leydi saldırıya uğradığmda Quinn yanında değü miydi yani?

Sam  başını iki yana salladı.

Ellerini vücudunun iki yamnda yumruk yapan Christopher 

kapının önünü kapayan Sam ’i iterek hızla odadan çıktL Koridordan 

geçerken bir düzine kadar uşağının iskambü oynadığı salonun 

kapısımn önünde durdu. Onlara, “Benimle gelin,” dedikten sonra 

evin caddeye açılan giriş katına indi.

Adam lar hızla ayağa kalktüar.

Christopher ceketini ve şapkasım  ahp evin ön kapısmdan 

dışarı çıktı. K ısa  bir süre sonra atma binip yola koymimuştu ve 

adamları da kendilerini göndereceği görevler için sürekli hazır 

bulundurdukları atların ı ahırdan çıkarmış, dörtnala peşinden 

gidiyordu.

St. G iles’den çıkıp M ayfair’e vardıklarında yollardaki düenci 

ve fahişelerin yerini satıcılar ve yayalar almıştı ama istisnasız 

herkes şapka ve ellerini sallayarak onu neşeyle selamhyordu. 

Christopher bu insanlara aynen olması gerektiği gibi şapkasmm 

ucuna dokunarak karşılık  verdi fakat bu ga\TÜhtiyari yapümış 

bir hareketti ve o an aklında sadece Maria vardı.

M aria’nın i j i  olduğundan emin olduktan sonra kavgaya ka

rışan dört adam ını tek tek sorguya çekip olayan her saniyesini
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öğrenecekti. Sonra hep birlikte kafa kafaya verip nerede hata 
yapıldığını bulmaya çabşacaklardı. Diğer adam lan da bilgilendiri
lecek ve bu başansızhk biı- eğitim malzemesi olarak kullaıulacaktı. 
O dört adama da büyük ihtimalle bu  daha asla böyle önemli bir 
görev verilmeyecekti.

Onun yerinde bir başkası olsa adam larına daha sert disiplin 
yöntemleri uygulardı. Ama sakat bir adam sağlam  olan kadar 
iri iş görmezdi. Avuıca verilen imtiyazların geri alınm ası da aynı 

oranda etkili bir cezaydı. Gerektiğinde şiddet de uygulanm alıydı 
ancak Christopher emrinde çalışanları kontrol altmda tutmak 
için asla şiddete ihtiyaç duymamıştı.

Leydi Winter'ın evine vardıklarında attan indi ve berabe
rindeki iki adam erin şaşkm a dönen seyislerini kontrol altına 

aldı, içeri girmek için öfkeli kâhyam n yanm dan geçip gitmeleri 
yetmişti. Chı-istopher bağu’ip çağuan kâhyam n eline şapka ve 

eldivenlerim tutuşturup merdivenin basainaklaruu ikişer ikişer 
tunıanarak üst kata çıktı.

M aria'm n yaralandığını öğrenmesiyle onun yatak  odasına 
girm esi arasında geçen süre şaşırtıcı bir biçimde kısaydı ama 

yine de yeterince hızb değildi. Christopher’m M aria’mn odasımn 
kapısını itmesiyle Quinn’in bitişikteki odasından içeri girmesi 
aym ana denk geldi.

‘Y üce Tanrım!” diye gürledi İrlandah adam. “B ir adım daha 
atarsan seni kendi ellerimle öldürürüm.”

Christopher peşinden gelen adam lara kayıtsız bir tavu la  
elini sallayarak, “Şunun icabına bakıverin,” dedikten sonra ka
pıyı sertçe çekip dışarıda başlayan arbedenin seslerinin odaya 
sızmasını önledi.

Maria’nm kokusunu derin bir nefesle burun deliklerinden içeri 
çekip kapmın kilidini çevirdiğinde dönüp ona bakm akta tereddüt 
ettiğini fark  ederek şaşudı. Onun yaralı olduğunu düşünmek 
tuhaf bir şekilde soğukkanbhğını yitirmesine neden oluyordu.

110 Tutku Oyunları



“ S İ Z İ  h ak  ettiğiniz şeküde karşdayamayacak kadar yorgun 

olduğum için şanshsım z, B ay St. John.”

M aria ’m n hunitılı sesini duymak Christopher’ı gülümsetti, 

gesi eskisinden zayıftı belki ama her zaman olduğu gibi kendisine 

meydan okuyordu. Christopher dönüp ona baktığmda esmer teni 

solmuş, a ln ı ac ıy la  k ırışm ış M aria’yı geniş yatakta neredeyse 

kaybolmuş bir halde buldu. Leydi Winter üzerinde boyun ve bilek 

kısmı dantelli, incecik, pamuklu bir gecelikle, okullu bir kız kadar 

masum görünüyordu.

Christopher yüreğinin  burkulduğunu hissetti.

“B a n a  C hristopher de,” diye düzeltti onu boğuk bir sesle. 

D uygularım  ele verircesine çataUanan sesi 3hizünden boğazım 

tem izlem ek zorunda kaldı. Üzerindeki ceketi çıkarıp bir süre 

kendini toparlam aya çalıştı.

Onu seyreden M aria, “Rahatına bak,” diye fısüdadı. 

‘T eşek kü r ederim.” Christopher ceketini kumaş döşeli sandal

yelerden birin in  üzerine atıp M aria’mn yanma gitti ve yatağının 

kenarm a ilişti.

M aria  b aşm ı çevirip gözlerinin içine baktı. “Hiç de iyi gö

rünm üyorsun.”

“Öyle mi?” Christopher kaşlanm  kaldırdı. “Bence senden çok 

daha iyi görünüyorum .”

M aria ’nm  dudağınm  kenan yukan kıvrüdı. "Hiç de değü. Sen 

güzel bir adam sın am a ben senden çok daha güzelim.”

Christopher gülüm seyerek onun küçük elini avucunun içine 

aldı. “B una itiraz edemem.”

Y a n  od ad aki güçlü çarpm a sesi ve peşi sıra gelen küfür 

M aria’nm ydizünü buruşturmasma neden oldu. “Umarım adamla

rın yeterince kalabalıktır. Simon'm huysuzluğu üstünde ve daha 

önce onun tek başm a küçük bir orduvu etkisiz hale getirdiğine 

şahit oldum.”
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Christopher. “Boşver Simon’ı,” diye terslendi. “Artık yanında 

ben varım. Beni düşün.”

M aria ’nm kapanan gözleri, mor renkli, küçük dam arlarla 

gölgelenen hassas göz kapaklarım  ortaya çıkardı. “Son birkaç 

gündür aklımdan hiç çıkmıyorsun zaten.”

Christopher bu yorumu duyunca hem kafası karıştı hem de 

doğruluğundan emin olamayacak kadar şaşırdı. Doğru olduğunu 

bilseydi neler hissederdi merak etti. K aşlanm  çatarak M aria’ya 

baktı. “Gerçekten beni mi düşündün?”

B ir an bile tereddüt etmeden ehni yukan kaldınp Meıria’nın 

sahk duran saçlarının asi tutam lanm  kulağuun arkasm a çekti. 

Ardından parmaklarmı onun yanağma götürdü ve tüy kadar hafif 

bir dokunuşla pürüzsüz tenini okşadı. O an içini dolduran sıcakhkla 

afalladı. Ayağa kalkıp odadan dışan çıkmak ve her şeyine aşina 

olduğu, kusursuz bir düzenle işleyen evine geri dönmek istedi.

“Bunu sesli mi söyledim?” diye mırıldandı M aria kelim eleri 

net bir şekilde telaffuz etmekte zorlanarak. “Ne kadar da apta

lım. Sen bana aldırma. Afyon ruhunun etkisi altmda olmalıjnm.” 

M aria ’nm az önce yaptığı itirafla ilgüi geri adım  atm ası 

Christopher’ı öne doğru eğüip ona yaklaşm aya zorladı. Genç 

adam dudaklarımn arasında bir nefeshk uzaklık kalacak şekilde 

durdu. M aria’mn teninden yayüan koku öylesine güçlüydü ki 

kasıklarım n gerildiğini hissetti.

M aria tamamen savunmasız halde olm asma rağm en onu 

teşvik edercesine, “Devam et,” diye fısıldadı.

Onun kendisini bu şeküde zorlaması Christopher’m  gülüm 

semesine neden oldu ve M aria da aym şeküde gülümsedi. Genç 

kadınm omuzlarmdaM yükü hafifletebüeceğini bümek Christopher’m 

içini memnuniyetle doldurdu.

“İlk adımı senden bekhyorum,” diye mırüdandı.
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B u  sözlerle  b irlik te  k ısa  süreli bir tereddüt yaşandı. Ardın

dan M a ria  b a ş ın ı h afifçe oynatıp aralanndaki mesafeyi kapadı 

ve d u d ak larım  u su lca  onunkilere bastırdı. Bu masum, yumuşak 

dokunuş C h risto p h er’m  olduğu yerde donup kalmasına, kalbinin 

yerinden ç ık acak m ış gibi a tm asına neden oldu. Genç adam daha 

fazla d a yan am a y ıp  M a ria ’nm  dudaklanm n birleştiği yeri yaladı 

ve afyon ru h u , b ren d i ve  onun kendine has lezzetinden oluşan 

Lan şım m  ta d ın a  baktı. N efes nefese kalan Maria, Christopher’m 

elini tu ttu  ve  on un  tereddüt yaşayan  cülinin ağzmm tath derin

liklerine u la şm a sın a  iz in  verdi. Karşıhğm da kendi dilini de onun 

ağzm dan içeri so k a ra k  inlem esine neden oldu,

Böylesine çaresiz bir haldeyken bile Christopher’ı alt üst
edebiliyordu.

Son ra  b ird en  bo şta  duran  elini onun bacaklannm araşma 

götürdü ve  in cecik  p arm ak larıy la  sertleşen penisini okşamaya 

başladı. C h ristop h er bu  dokunuşla birlikte geri çekildi ve sıktığı 

d işlerinin a ra s ın d a n  b ir  kü fü r savurdu.

M a ria  bu h a re k e tin  gücüyle sarsılmış gibi acıyla inledi.

“M aria . A ffe t beni.” İçi pişm anlıkla dolan Christopher onun 

elini d u d ak ların a  götürdü. “Neden devamım getiremeyecek halde 

olm ana rağm en  b an a  bu  şekilde dokunuyorsun?”

C h ristoph er’m  istem eden sebep olduğu acıyla, gözlerini ka

p ayarak  b a şa  ç ık m aya  çalışan  M aria’nm bu soruvm yamtlaması 

biraz zam an aldı. “S en  ayrı kaldığmuz süı-ede beni düşündüğünü 

söylemedin. B u n d an  em in olmak istedim."

Y a n  odada b ir  şey ler kırıldıktan sonra sert bir cisim duvara 

çarptı. Q uinn bağırd ı ve  birileri ona avTU şekilde karşılık verdi.

Christopher hafifçe homurdandı. "Bugün evini basmam bunu 

yeterince kan ıtlam ıyor mu?”



Maria bakışlai'im yukarı çeviı-di ve Christopher onun dipsiz 
kuyuya benzej'en kojaı renkli gözlerinin bir savaş yarasmm sebep 
olabileceğinden çok daha perişan bir ifade taşıdığını fark etti.

Bu gözlerde insana kasvet veren, derin bir çaresizlik vardı.

“Ev basmak düşmanı yenmenin bü' yoludur,” dedi M aria 

sadece. “Gerçi telaşmm gururumu okşadığını da söylemeliyim.”

“Peki ya az önceki öpücük?” diye sordu Christopher. “Onu 

nasıl açıkla.yacaksm?”

“Bu sorunun cevabını sen ver.”

Göğsü hızh hızlı inip kalkan Christopher, M aria’ya  baktı. 
Kendine hâkim olamamanın hayal ku'iklığıyla ayağa kalktı ve 

daha önce hiç yapmadığı bir şekilde odada volta atm aya başladı.

“Biraz su ister misin?” diye sordu kısa bir süre sonra.

“Hajnr. Git buradan.”

Christopher olduğu yerde durdu. “Anlamadım?”

“Beni duydun.” Maria başım çevirip yanağım yastığına yas

ladı. “Git. Buradan.”

Christopher orayı terk etme arzusuna yenik düşerek ceketinin 

olduğu yere doğru yürüdü. Böylesine kötü bir muameleye ihtiyacı 

yoktu ve o kesinlikle kadınlara kur yapacak türde bir adam değildi. 

B ir kadınm onu isteyip istememesi tamamen kendi bileceği işti.

‘Teşim e adam takman konusunda ne hissettiğimi bilmiyo

rum,” diye mırıldandı Maria.

Christopher ceketini alacakken durdu. “Minnettarlık?’ diyerek 

bir öneride bulundu.

M aria elini sallayarak onu başından savdı.

Bu umursamaz hareket Christopher’m canım yaktı. O sabır

sızlıkla Maria’nm dönüşünü beklemişti ama şimdi M aria duymak 

istediği basmakahp sözleri duymadığı için kendisini kovuyordu.

“Ben de seni düşündüm,” diye homurdandı.
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M aria gözlerini açm adı am a koyu renkli kaşlarından biri 

yukarı kalktı. B u  küçük hareketi soğuk bir alaycılığa dönüştü

rebilecek tek kişi M aria ’ydı.

Christopher kendini söylenmemesi gereken bir şeyi söylemiş 

gibi hissettiği için, “Dönüşünde birkaç gün yataktan çıkmayaca

ğımızı um uyordum,” dedi. “Am a şu an senin yaptığın gibi öylece 

yatmaktan daha fazlasım  yapacağım ızı düşünmüştüm.”

M aria’m n jnizündeki im alı gülümseme onun, Christopher’m, 

içinde bulunduğu durum u cinsel açhk düzeyine indirgemeye ihti

yaç duyduğunun farkında olduğunu söylüyordu. “Hangi sıklıkta?’ 

“Seksi rai kastediyorsun? T ekrar sertleştiğim sürece devam

ederdik.”

M aria usulca güldü. “B eni hangi sıklıkta düşündün?” 

Christopher hom urdandı. “Çok sık.”

“Peki, beni çıplak mı h ayal ettin?”

“Çoğunlukla.”

“Ah, tam am .”

‘T eki, ben senin hayallerinde hangi sıklıkta çıplaktım?' diye 

sordu Christopher boğuk bir sesle. M aria ’mn zihninden geçirmiş 

olabileceği görüntüler açlığım  i5d.ce artrrnuştı.

“Sürekli öyleydin. Görünüşe bakıhrsa ben senden çok daha 

azgınım.”

“Bence ikim iz birbirim iz için biçümiş kaftaıuz."

M aria bir gözünü açarak  Christopher'a baktı. "Hmun...” 

Christopher ceketini tekrar j'erine ko.vup M aria'ya döndü. 

“Bulmak için onca riske girdiğin o öği'etmen kira?' Yine az önceki 

gibi onun kadife örtülü yatağına oturup elini tuttu. İşte o zaman 

bir zamanlar sırtım  tırm ala.yacak kadar uzun olan tırnaklarının 

şimdi kısacılc olduğunu fark etti. Başpai'inağuu üstlerinde gezdii'di. 

“Peşinde olduğum kişi o değil.'

Sylvia Day 1 j 5



"Öyle mi?" Christopher başım kaldırıp Maria'mn solgun yüz 
hatlannı inceledi. Genç kadın şu an sağlıksız bir ten rengine 
sahip olmasına ı-ağmen hâlâ güzeldi. Elbette Christopher o güne 
dek pek çok güzel kadınla karşılaşmıştı ama o kadınların hiçbiri 
Maria'mn yaşadığı aa.ya katlanacak güce sahip değildi. “Peki kim?’ 

“Adamlarım bu konuda sorguya çekmedin mi?”

“Buna zamanım olmadı.”

“İşte şimdi gerçekten de gururum okşandı,” dedi M aria ke
limeleri uzata uzata. Bu sözlerle birlikte dudaklarında beliren 

gülümseme Christopher’da bir yumruk etkisi yarattı. Onu daha 

önce hiç bu şekilde gülümserken görmüş müydü? Hatırlamıyordu. 

“Adamlarım j'erine seni sorguya çekiyorum.”

“Kahverenginin bu tonu sana çok yakışıyor.” M aria elini bir 

kez daha Chi'istopher’ın bacağımn üst kısmına götürdü ve onu 

pantolonunun üzerinden okşam aya başladı. P arm aklan  genç 

adamın gerildiğini hissetti. “Çok şık giyiniyorsun.”

“Çıplakken daha güzelim.”

“Keşke ajmı şeyi ben de söyleyebüsem. 'Vücumda birkaç 

delik açıldı.”

“Maria.” M aria’mn elini sıkan Christopher alçak ve ciddi bir 

sesle konuşuyordu.“Mücadelene yardım etmeme izin ver.”

Bu sözler M aria’mn dikkat kesilmesine neden oldu. “Peki 

ama neden?”

Çünkü sana ihanet etmek zorundayım . Çünkü öncesinde 

kendimi işleyeceğim günahtan arındırm ak istiyorum. “Çünkü 

sana yardım edebilirim.”

“Neden bana yardım etmek istiyorsun, Christopher? Karşı- 

bğında çıkarın ne olacak?”

“Mutlaka bir çıkarım mı olması gerekiyor?”

“Samnm öyle,” dedi Maria. Aym anda odasımn kapı mente

şeleri yerinden sökülürcesine sarsılmca olduğu yere sindi.
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Sinıon kapının ardından, “M aria!” diye bağırdı ve hemen 

arkasından bir homurtuyla birlikte bir yuvarlanma sesi duyuldu.

C h ristoph er, Simon’m azminden etkilendiğini itiraf etmeliydi.

“Fazla canım yakm ayacaklar, değil mi?’ diye sordu Maria 

endişeyle kaşlanm  çatarak. “Biraz itişip kakışmalanna ses çı

karmanı ama daha fazlasına da asla izin vermem.”

Christopher onun Simon için endişelenmesinden rahatsız

olmuştu.

“Karşılığında senden sadece,” dedi gergin bir sesle, “daha 

önce de istediğim şeyi istiyorum. Sürekli elimin altmda olmam. 

Kaçmak yok. Sana istediğim  her an ulaşmabyım; bir hafta sonra 

ya da benimle beraber olam ayacak kadar hasta bir halde değil.”

“Teklifim geri çevirip kendi başımın çaresine bakmak istiyor 

olabilirim.”

Christopher homurdandı. “Az önce sürekli beni düşündüğünü 

itiraf etmeseydin san a inanabilirdim .”

“Ben kim senin kapatm ası değüim.”

“Aynı rahatlığ ı ben de sana sunacağım. Beni çağırdığm her 

an yanmda olacağım . B u  sözü vermem anlaşmaya daha kabul 

edilebilir hale getirir m i? ’

M aria parm aklarım  Christopher’m avucımda dolaştırdı. Bu 

neredeyse düşünmeden yapılmış, masum bir dokunuştu. Bakışlan 

dalgındı, düşünceleri farklı bir yerdeydi ve alt dudağım ısın\-ordu. 

Christopher boşta duran elini kaldırıp başparmağını onun dolgun 

dudaklarında gezdirdi.

‘T iyatrodaki o ilk  karşılaşm am ızda bir bürodan bahsettin." 

diye hatırlattı M aria  nefesiyle Christopher'm tenini yakarak.

“Büro.” Christopher ona sessiz kalınasım, kendisine aleyhine 

kullanabileceği hiçbir s ır  vermemesini söyleme isteğini güçlükle 

bastırdı.
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“Bu teklifi yapmaktaki asü amacm bu mu?’ Maria başım yana 
eğerek dikkatle onu inceledi. “Beni yatağım ısıtmaktan farkh bir 
maksatla kuUanmaja mı planlıyorsun?”

“Kısmen öjde.” Christopher, Maria’nm dudaklanndan ayırdığı 
başparmağım onun elmacık kemiklerinin üzerinde gezdirmeye 
başladı. “Seni istij'orum, Maria. Sana yardım etmek istiyorum.” 

Maria iç geçirerek gözlerini tekrar kapadı. “Çok yorgunum, 
Christopher. Bu halde yolculuk j^apmam çok zor oldu. Teklifini 
daha som-a düşüneceğim.”

“Neden geri dönme riskini göze aldm?” Christopher’m içinden 
bir ses Maria'mn bu halde olmasmm tek sebebinin yorgunluk 
olmadığmı söylüyordu. Genç kadın umutsuzluğa kapıhp büyük 
bü bunalıma gümiş gibi görünüyordu.

Maria gözlerini kırpıştırarak açtı. Christopher’m elim sıkması 
onun önemli bü konudan bahsedeceğini söylüyordu. “Welton ne 
peşinde olduğum şeyi ne de çıktığım seyahati büiyor. Bana ger
çekten yardım etmek istiyorsan senden bü ricam olacak.” 

“Senin için ne yapabüüim?”
“Ben yaralanmadan üd gün önce neredeydin?”

Christopher o gece Emaline’in Yeri’nde kendini bü kadmm 
diğerinden farksız olduğuna ikna etmeye çalışıyordu ama elbette 
bunu Maria’ya asla sö^demeyecekti. Kaşlanm çatarak genç ka- 
dma baktı.

Maria, “O gece senin nerede olduğunu büen çok kişi var mı?” 
dedi sorusunu değiştüerek.

Christopher çektiği vicdan azabımn etkisiyle, “Hayır,” dedi 
boğuk bü sesle. Bu duyguyu öylesine nadü hissediyordu ki onu 
tamması büaz zaman almıştı.

“Peki, birisi sana bunu soracak olursa o geceyi benimle ge- 
çüdiğini söyler misin?”

“Şey... söyleyebüüim. Tabii beni buna ikna edersen.”
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“O geceyi başka bir kadınla geçirdiysen seni ikna etmekle 
üğraşamam. Başka bir mazeret bulurum.”

“Beni kıskandın mı yoksa?” Bu düşüncenin içini ısıttığını 
jıisseden Christopher gülümsedi.

“Sence?” M aria başmı iki yana salladı. “Umurumda bile değil. 
Erkekler kıskanç kadınlara asla tahammül edemezler.”

“Doğru.” Christopher dudaklarma masum bir öpücük kon
durduğu M aria ’m n kendisine karşı koymadığım fark edince 
onu arzuyla öpmeye başladı. Tersine genç kadm ürpermiş ve 
dudaklarım aralam ıştı. Onun verdiği tepkiyle kan akışının bir 
anda hızlandığını hisseden Christopher dilini daha da derinlere 
ulaştırdı. M aria acıh olmasma rağmen Christopher’m arzu dolu 
ilgisine, karşı koyamıyormuş gibi yanıt veriyordu.

“Ama bu adam kıskanç bir Maria hayal etmekten hoşlanıyor,” 
diye fısıldadı Christopher onun dudaklarma.

Aym anda koridora açılan kapıya vuruldu ve birbirlerinden 
ayrılmak zorunda kaldılar.

Christopher, M aria’nm kapıdakine içeri girmesini söylemek 
üzere dudaklarını araladığım fark edince, “Sen dinlenmene bak." 

dedi. “Ben hallederim.”

Ayağa kalkıp kapıjn açtığında Tom mahcup bir edayla kar- 
şısmda duruyordu.

“Lord Welton salonda bekliyor,” dedi. “Philip sizi çağırmamı 

istedi.”
Christopher derhal teyakkuza geçti. Yüzü ifadesizdi ama 

zihninde ihtimaller dolaşıp duruyordu. Başım salladı ve ceketini 
almak üzere odaya geri döndü.

“Ne oldu?’ diye sordu M aria kovu renkli gözlerinde endişeyle. 
“Simon ijd mi?”

C hristopher ona te rs bir cevap vermemek için kendini zor 
tuttu. “Gidip durum una bakacağım ama senden tek bir sorunun
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yanıtını istiyorum; onun 3'erinde ben olsajMım 3nne bu kadar 
endişelenil' miydin?"

“Kıskandın mı .yoksa?"
“Sence?"
“Evet. Bence kıskançlıktan ölüyorsun.”
Chi'istopher j'an neşenin. 3'an erkeklerle kötü bir geçmişi olan 

bu güzel kadından bÖ3desine etkinlendiği için kendine duyduğu 
nefretin sebep olduğu bir kahkaha attı, Maria’nın dudaklarında 
3'eni bir gülümseme belirince kaderine boyun eğdi ve günün bi
rinde ona olan ilgisinin azalacağına daü 3nireğinde barındırdığı 
küçük umut ışığına sarıldı.

“Beklenmedik bir problemin icabına bakabilmem için bana 
biraz müsaade et, canım,” dİ3fe mırıldandı ceketini gİ3'erken. “İşim 
bitince anlaşmamızm diğer detaylarını konuşuruz. Gitmişken 
Quinn'in durumuna da bakacağım.”

Maria başmı salladı ve Christopher oturma odasına açılan 
kapıdan dışan çıktı. Eşikte biraz durup mobilyalardaki tahribata 
ve ağzı tıkalı bü' halde odanın köşesindeki altm yaldızlı sandal
yeye bağlanmış, çırpınıp duran İrlandah adama baktı. Quinn, 
Christopher’ı görür görmez öfkeyle homurdanmaya ve olduğu 
yerde çılgınca debelenmeye başladı. Bağlandığı sandalyenin şekli 
yüzünden iki büklüm bü halde ayağa kalktığında Christopher’m 
hırpalanıp darmadağın olmuş iki adamı onu tekrar oturttu.

“Ona büaz nazik davranm çocuklar,” dedi Christopher alaycı 
bü edayla terslenerek. Ardmdan yarım düzine adamının farklı 
düzeyde acüarla etraftaki enkazm araşma yığıhp kalmış olduğunu 
fark etti. “Leydi bu konuda ısrarcı davramyor ama gördüğüm 
kadarıyla boşuna endişeleniyor.”

Merdivenlere ulaşana dek kahkahasını bastırdı. Ardından 
kendini tutamayıp antreye varana dek güldü. Neyse ki alt kat 
çok daha iyi durumdaydı.
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Philip onu merdivenin en alt basamağında karşıladı. “Kâhyayı 

Lord WeltonTa görüşmek üzere salona gönderdim,” diye açıkladı 

genç adam. ChristopherT gereğini yapmak üzere alt kattaki çalışma 

odasına yönlendirdi. “Kadın ona leydinin biraz rahatsız olduğunu 

söyledi. Ancak belli ki bu haber pek de iyi karşılanmamış. Kâhya 

sizinle görüşmek istiyor.”

Christopher, m alikânenin ön tarafına bakan pencerenin 

önünde gururlu bir edayla bekleyen uzun boylu kadına döndü. 

“Sizin için ne yapabilirim , Bayan ...?”

“Fitzhugh,” diye yanıtladı kadın çenesini joıkan kaldırarak. 

Mutfaktaki sıcaklık ve nemin etkisiyle kıvır kıvır olan kırlaşmış 

saçları ilerleyen yaşın  verdiği kırışıklıklarla kaplı ama güzel bir 

jrüzün etrafım çevreliyordu.

“Lord bana Leydi Winter’m yarah ya da hasta olup olmadığını 

sordu. Ondan hoşlanmıyorum, Bay St. John. Her şeye burnunu 

sokuyor.”

“Anlıyorum. Sanırım  onun leydinin durumu hakkmda bügi 

sahibi olmasını istemiyorsunuz.”

Kıpkırmızı olmuş elleriyle önlüğünü buruşturan kâhya, vm- 

zünde ciddi bir ifadeyle başmı salladı.

“Leydinin bu konuda kesin talimatı var.”

“O halde lordu gönderin.”

“Bunu yapamam. Evin hesap işlerine o bakıyor." 

Christopher bir şeylerin yolunda gitmediğine dair içini kemirip 

duran şüphenin haklı çıktığım fark ederek kısa bü tereddüt yaşadı. 

Maria üvey babasının eline bakmak .yerine kendi hesabım kendisi 

tutmalıydı. Yan gözle Philip e baktı ve o da ne düşündüğünün 

farkında olduğunu belütmek istei'cesine başmı salladı. Bu konu 

detayh bü biçimde ele alınacaktı.
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Christopher dikkatini tekrar Bayan I^tzhuRİTa çevirip onu 

dikkatle inceledi. “Ne yapılm ası gerektiğine d a ir b ir öneriniz 

var nn?”

"Lorda sizin malikâneye uğrayacağınızı söyledim. Önceden 

randevu aldığınızı ve Leydi Winter'm sizi göremeyecek durumda 

olduğunu belirttim.”

“Hımm... Anlıyorum. O halde randevu saatini geciktirmesem 

iyi olur, değil mi?"

“Geç kalmak istemezsiniz.” diye onayladı B ayan  Fitzhugh.

“Elbette istemem. Lütfen antre.ve buyvırun, B ayan Fitzhugh.”

Kâhya çabucak dışarı çıktı ve Christopher tek kaşın ı k al

dırıp Philip'e baktı. "Bana Beth'i bul. Bu gece onunla görüşm ek 

istiyorum.”

“Emredersiniz.”

Christopher odadan ayrılıp ön salona k ad ar olan k ısa m esa

feyi jdirüdü ve malikâneye henüz gelmiş gibi B ayan  Fitzhugh’ın 

aı-kasmdan içeri gü'di. Şaşırm ış gibi görünmeye çalıştı. “İjd günler, 

lordum.”

Kendisine bir içki doldurm akla m eşgul olan Lord Welton 

başmı kaldırıp ona baktı ve gözleri büyüdü.

Zümrüt yeşili gözlerinin içi m em nuniyetle dolm uştu am a 

bunu çabucak sakladı. "B ay St. John.”

Christopher fazla belli etmeden lordun üzerindeki kaliteli 

kıyafeti inceleyerek. “Ziyaret için harika bir gün,” dedi sakin  bir 

sesle. Vikont her çeşit ahlaksızlığı yapm asıyla tanınm asına rağ

men kömür karası bukleleri ve kurnaz bakışlı yeşil gözleriyle son 

derece sağlıkh ve zinde görünüyordu. Yeryüzündeki konumundan 

en ufak bir şüphesi olmayan ve hiçbir şeyi um ursam ayan bir 
adam görüntüsündeydi.

“Evet. Size katılıyorum.” Welton belirgin bir şekilde yutkundu, 

“Gerçi bana üvey kızımın rahatsız olduğunu söylediler.”
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"Öylt' 'il'?  M âlbuki iki gün önce gayet sağlıklı görünüyordu.” 

Ghıistopber büyük bir hayal kırıklığı yaşıyormuş gibi yaparak 

içini çekti. “ Belki de bugün için yaptığımız planlan iptal eder. 

Çok üzüldüm.”

Welton kuşkulu  bir ifadeyle kaşlanm  çatarak. “İki gün önce 

mi dediniz?” diye sordu.

“Evet. Lord ve Leydi Harwick’in düzenledikleri bir hafta sonu 

davetinde şans eseri tanışm am ızın ardından Leydi Winter büyük 

bir nezakette bulunup kendisine yaptığım akşam yemeği teklifini 

kabul etti.” C hristopher bu son sözleri istediğini elde etmiş bir 

erkek edasıyla  söylem işti.

Onun sesin d ek i im a y ı fark  eden Lord Welton kibirli bir 

tavırla gülüm sedi. “Ah, bu konu benim için diğer dedikodular 

kadar önem siz.” B ir  d ik işte  bitirdiği bardağını en yakm daki 

sehpaya b ırakıp  ayağa  kalktı. “Lütfen ona iyi dileklerimi iletin. 

Randevunuza engel olm ak istem em .”

“İyi günler, lordum ,” dedi Christopher hafifçe eğilerek.

Welton sırıttı. “Benim  için zaten iyi bir gün.”

Christopher m alikânenin  kapısım n lordun arkasından ka

panmasını bekledikten sonra tekrar çahşma odasma döndü. "Onu 

takip etsinler,”  dedi Ph ilip ’e.

Ai'dından m erdivenleri çıkarak M aria’mn yanma döndü.

Robert Sheffield, nam ı diğer Vikont Welton. birkaç basamaktan 

oluşan m erdivenleri inip caddeye çıktıktan sonra kısa bir süre 

durup ark asın d ak i m alikâneye baktı.

Yolunda gfitmeyen bir şeyler vardı.

Bunun aksin i kan ıtlayan  birkaç olaya rağmen -öğıvtmenin 

saldırganları tanım adığına dair ettiği yemin ve St. John'un olay 

gecesi M aria’yla beraber olduğunu söylemesi- Robert’m içgüdüleri 

onu temkinli olm aya zorluyordu. Anıelia'mn peşinde Maria’dan
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başka kini olabilü'di? lüm  bu kadar cesur davı-anabilirdi? Sal- 
du'ganlai'i tanımadığım iddia eden Aınelia'ya inanmıyordu ania 
onım sözlerini doğıular yönde konuşan öği'etmenin, kendisine 
hizmeti kai'şılığı para ödeyen adama yalan söylemek için hiçbir 
sebebi yoktu.

Robert aı*abasuun kapısı önünde dm-up aı-abacıya baktı. “Beni 

\NTiiteTn yerine götür."

Ardından içeri girip koltuğa yaslanarak ihtim alleri gözden 

geçirdi. M aria. St. Joh n ’la buluşacağı için A m elia ’nm yanm a 
kendisi gitmek yerine adamlarım göndermiş olabilirdi ama böyle 

bir hai'camavn karşılayacak paı-a.vo nereden bulmuştu?

Robert kaşlarmm ai’asım ovuşturarak baş ağrısm dan kurtul

maya çalıştı. Bu bitmek bilmeyen çekişme gerçekten çok saçmaydı. 
Hâlbuki genç kadın kendisine minnettar olmalıydı. Robert onu 

taşrada çüı-ümekten kurtarmış, para ve unvan sahibi asüzâdelerle 

evlenmesini sağlamıştı. Ama o yaşadığı konforlu evi ve üzerindeki 

gıptayla bakılan giysileri tamamen kendisine borçlu olduğu halde 

bir teşekkür bile etmiş miydi?

Hayır. Bu yüzden Robert için baş şüpheli oydu. A m a Robert 

hiç de aptal bü  adam sa>nlmazdı. Kendisine kin güden bir baş- 

kasımn olma ihtimalini de göz önünde bulundurmak zorundaydı; 

para kajmağımn Amelia olduğunu büen birisi. Zevki için harca

yabileceği para>n faydasız bir araştırm a için harcam aktan nefret 

ediyordu ama başka şansı var mıydı?

Robert mevcut yaşam standardım korumak istiyorsa daha çok 

paraya ihtiyaç duyacağım fark ederek iç geçirdi. Bu ajmı zamanda 

M aria için cömert bir âşık bulması gerektiği anlam m a geliyordu.
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Sekizinci Bölüm

T e olur artık  ağlam a, Am elia.”

Am elia şam  iş i örtüyü  başm dan 30ikan çekti. “Gidin 

buradan. B ayan  Pool. Lütfen!”

Yatak içe doğru çöktü ve bir el Amelia’mn omuzunu tuttu. 

"Seni böylesine m utsuz görmek içimi acıtıyor, Amelia.”

“Mutsuz olm ayayım  da ne yapayım ?” Gözleri yanıp ka.şman. 

kalbi param parça olan A m elia burnunu çekti. "Onun benim için 

nelere katlandığım gördünüz mü? Bana ulaşabilmek için nasıl mü

cadele verdiğini? Babam a inanmıyorum. Artık ona inanmıyorum."

‘Lord Welton’in  sana yalan  söylemek için hiçbir sebebi yok." 

Bayan Pool sırtın ı o k şa yara k  Amelia'yu rahatlatm aya çahştı. 

“Leydi W inter... dehşet uyandıran bir şöhrete sahip. Üzerindeki 

giysüeri ve em rindeki ad am ları sen de gördün. Bence baban 

doğru söylüyor.”

Üzerindeki battan iyeyi atan Am elia yatakta oturup öfkeli 

bakışlarım öğretm enine dikti. "M aria'm n \mzimb gördüm. Göz

lerinde benden uzak durm ak için memnuniyetle rüşvet alan bir 

kadına ait bakışlar yoktu. O. babanım iddia ettiği gibi beni bir 
hayat kadını ya da ona henzer bir şey olarak yetiştünıek isteyen 

vicdansız bir canavara benzemivordu."



Alnını ku'iştu-an Bayan Poolün sarı kaşlarının altındaki açık 
mavi gözleri şaşkınlık ve endişe doluydu. “Onun kız kardeşin ol
duğunu büseydim konuşmamzı engellemezdim. Ben sadece sana 
doğru koşan bir delikanlı gördüm.” Bayan Pool içini çekti. “Belki 
onunla konuşsaydm güçlü bir karakteri olduğuna dair yanlış dü
şüncelere kapılmazdm. A > T ic a  Lord Welton’a yalan söylememizin 
iyi bir fikir olduğundan da emin değilim.”

“Babama bu konuda herhangi bir şey söylemediğiniz için 
teşekkür ederim.” Amelia öğretmeninin elini tutup sıktı. Arabacı 
ve uşakleu' da sessiz kalmıştı. En başından beri onunla beraber 
oldukları için AmeliaVa ayn bü* düşkünlükleri vardı. Gitmesine 
izin vermiyorlardı ama onu mutlu etmek için ellerinden geleni 
yapıyorlardı; Amelia’mn duygusal bir yakınbk duyduğu seyds 
Colin dışında. O ya Amelia’dan köşe bucak kaçıyor ya da ona 
ters ters bakıyordu.

“Sessiz kalmam için bana yalvardın,” dedi Bayan Pool içini 
çekerek, “ve ben de sana karşı koyacak gücü gösteremedim.” 

“Ondan gerçekleri saklamanın kimseye zararı olmadı. Ben 
hâlâ sizinle birlikte Lincolnshire’dayım.”

İçinden biı- ses Amelia’ya, babası Maria’mn yaptıklarını öğ
rendiği takdirde haj'atımn tamamen değişeceğini söylüyordu. Bu 
değişimin olumlu yönde olacağından da emin değildi.

“Gazeteleri okuyorum, Amelia. Bayan Winter’ın yaşam tarzı, 
senin gibi leydi olarak yetiştirilmiş bir kıza hiç de uygun değil. 
Babanın anlattıklarmın... abartılı olduğunu varsaysak bile, ki o 
gece gördüklerim bana böyle söylemiyor, Leydi Winter’m saygıde
ğer bir kadm olma ihtimalinin düşük olduğunu kabul etmelisin.” 

“Maria’ya hakaret etmeyin. Bayan Pool,” dedi Amelia çabucak. 
“Her ikimiz de onu karakteriyle ilgüi olumsuz sözler söyleyecek 
kadar iyi tammıyoruz.”
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M aria’n ın  iri yan bir zorba tarafından yere serilip bıçaklan- 
vniırlamak Amelia’mn sesinin çatallaşmasma neden oldu.¿jgını

Gözlerinin altındaki kirpiklerin üzerinde biriken yaşlar muslin 
^uj^gştan yapdmış elbisesini süsleyen çiçekleri ıslatmaya başladı, 
.^üce Tanrım, umarım şu an iyidir.”

O güne dek hep babasının kendisini Maria’dan koruduğunu 
d ü ş ü n m ü ş t ü .  Oysa şimdi neye inanacağmı bilmiyordu. Emin 
olduğu tek şey kız kardeşinin sesinin sahte olması imkânsız bir 
arzu ve çaresizlik taşımasıydı.

Amelia, Bayan Pool’un onu kendine doğru çekip omuzunda 
ağlamasma izin vermesini minnetle karşıladı. Onun kendisiyle 
uzun süre kalmayacağını biliyordu. Babası öğretmenlerini ydda 
en az iki defa değiştirirdi. Amelia’nm hayatmdaM hiçbir şey kalıcı 
değildi. Ne bahçesinde hoş patikalar olan bu yeni ev ne de pem
benin en sevdiği tonundaki çiçeklerle dekore edilmiş bu güzel oda.

Amelia birden durdu.

K a r d e ş lik  kahcıydı.

Yıllardır ük defa yetim olmadığım fark etmişti. Bu dünyada 
onun için canım bile feda edebüecek birisi vardı.

Maria sırf onunla konuşabilmek için hayatmı ve bir uzvumu 
tehlikeye atmıştı. Ablasıyla, hakkmda sadece başkaları aracıhğıyla 
haber aldığı babası arasında ne büjdık bir fark vardı.

Amelia bu duyguya neden kapüdığmı bilmese de birden 
ydlardır beklediği bir şeyin nihayet gerçekleştiğini hissetti. Onu 
keşfetmesi, kabullenmesi, sonra da bu konuda neler yapacağım 
belirlemesi gerekiyordu. Yeni bir şey sunmayan, birbirinden faı-k- 
sız günlerle geçen yılların ardmdan bü surm gizemi çözülmüş, 
yalmzbğmı sona erdirmek konusunda bir umut ışığı bebrmişti.

Ameba şimdi rahatlamamn getmüği gözyaşlarım döküyordu.
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Maria bakışlarım yatağının üzerini örten sajwana dikip hareket 
etmenin verdiği acıya dayanmasmı sağlayacak gücü toplamaya 
çalıştı. Simoni görmesi gerekijwdu. Onun başının çaresine ba 
kabileceğini biliyordu ama aym zamanda kendisi için endişelen, 
diğinden de emindi ve boş yere sıkıntı çekmesine izin veremezdi 

Tam yataktan kalkacağı sırada koridorun kapısı açıldı 
ve St. John geri döndü. Maria bir kez daha onu görür görmez 
nefesinin kesildiğini hissetti. St. John’un eşine az rastlanır bir 

güzelliğe sahip olduğu kesindi ama Maria’mn onda asıl çekici 
bulduğu şey taşıdığı mutlak özgüvendi. Simon da kişilik sahibi 

bü erkekti ama Christopher’da bu özellik kendini daha farklı 

bir şekilde belli ediyordu. Simon İrlandablar’a özgü bü coşkuyla 
aniden pai'bjwdu ama Christopher kinini içinde biriktüip çok 

daha tehlikeli bir hale geliyordu.

‘Terinden kımıldayacak olursan seni dizlerime yatmp döve

rim,” dedi Christopher rahatsız edici bü sesle.

Maria gülümsemek istediyse de kendine engel oldu. Acımasız 

korsan ashnda korumacı bü kişüiğe sahipti. Genç kadm bunun 

hoş bü özelbk olduğunu düşünüyordu. Bu özeUiği onun kişibğinin 

kaba ve otoriter yönünü dengebyordu. Maria istese Christopher’ı 
allak bullak edebileceğinin farkmdaydı. Ona, üzerinde derin bü 
etki bırakabileceğini bilerek sataşmak son derece keyifliydi. 

“Simon’a iyi olduğumu göstermeliyim.”

Bu sözlerle bülikte önce odada bü homurtu duyuldu sonra 
da Christopher bitişikteki odamn kapısına doğru yürüdü. Kapıyı 
açarak, “Leydi Winter gayet iyi durumda. Anladın mı, Quinn?” 
dedi yüksek sesle.

Christopher’m yaptığı açddamamn karşıhğmda homurtular ve 
öfkeli mmltılar dujnıldu. Genç adam Maria’ya dönüp son derece 
küstah bir tavırla, “Şimdi daha iyi misin?” diye sordu.
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“Simon, aşkım?” diye seslendi Maria, Bunu yaparken ciğer- 

jei-mi'” havayla dolması omuzunun yanmasına ve beraberinde 
fizünü acıyla buruşturm asına neden olmuştu.

Sorusuna yan ıt olarak bir sandalyenin ayaklan şiddetle 

yere çarptı.
Christopher tek kaşım ynkan kaldırmış halde bekliyordu.

“Onu böyle bağlı tutm ak zorunda mısm?’

C hristopher d iğer k aş ım  da kaldırdı.

“Simon’ı kurtarm ak için bir şeyler yapmam gerekiyormuş 

gibi hissediyorum,” diye mırıldandı Maria alt dudağım kemirerek.

Kapıyı çarparak kapatan  Christopher ceketini çıkanp az 

önce yatakta oturduğu yere geri döndü. Maria onun, hareketlerini 

sınırlandırdığı için üzerindeki giysilerden rahatsız olduğunu fark 

etti. Ardından onu gemilerinden birinin güvertesinde üzerinde 

sadece gömlek ve pantolon varken hayal ederek ürperdi.

Christopher onun akhndan geçenleri büiyormuşçasma hafifçe 

gülümsedi. “İçimden ona kibar davranmak gelmiyor. Sana göz 

kulak olmalıydı. Görevinde başarısız oldu.”

“Gittiğimi bümiyordu.”

“Gizlice mi kaçtın?”

Maria başını evet anlamında salladı.

Christopher homurdandı. “Öyleyse senin böyle bir harekette 

bulunacağını düşünemediği için daha da büyük bir aptallık yap

mış. Seni benden çok daha ijd tanıyor olmah ve ben büe kaçıp 
gidebileceğini tahmin ederdim.”

‘Tehlikede olduğumu bilseydim gitmezdim." dedi Maria ona 
itiraz ederek. Öte yandan oraya gitmeseydi AmeliaNa görme şansı 
bulamazdı. Gece üzücü sonuçlanmış olmasına rağmen. Amelia’yi 
görmek onu az da olsa umutlandırnuştı. Kardeşi sağhkhydı ve 
hâlâ İngiltere’deydi.
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Christopher başparmağıyla onun elini okşayarak, “Bizimkilere 
benzer bir hayat süren herkes tehlikeye karşı tetikte olmalıdu. 
Maria,” dedi usulca. “Sen sen ol tedbiri asla elden bırakma.” 

Maria bir yandan onun sevgi dolu dokunuşuna karşılık ver- 

meye bir yandan da kapi3'a bakarak oradan kaçmamn bir yolunu 
buJmaya çabşıyordu.

“Az önce Lord Welton buradaydı.”
Maria bakışlarım hızla Christopher’a çevirdi. Genç adamın 

ko)nı mavi gözleri dipsiz birer ku3oıya benziyordu.
Bu adam düşüncelerini gizlemekte ustaydı.
03'sa Maria onun, kendisinin telaşa kapıldığım açıkça göre

bildiğinden emindi.
“Öyle mi?”
“Senin yaralandığım düşünüyor.”
Maria içinin ürperdiğini hissetti.
“Ama ona iki gece önce birlikte yemek yediğimizi ve gayet 

sağlıklı göründüğünü söyledim.”
“İki gece önce,” diye tekrarladı Maria.
Christopher ona doğru yaklaşıp boşta duran eliyle yanağım 

okşadı. Sanki tenine dokunmadan yapamıyordu ve Maria onun 
bu zaaj&m fazlasıyla sempatik buluyordu. Genç kadın uzun za
mandır kendi başmın çaresine bakmıştı ve bir başkasından ilgi 
gördüğünü hissetmek harika bir duyguydu.

Christopher usulca, “Sana yardım edeceğimi söylemiştim,” 
diye hatırlattı.

Ancak Maria onun kusursuz erkek görüntüsünün ardında bir 
şeylerin karmaşasmı yaşadığını hissediyordu. Bu, yepyeni duygular 
tatmanın verdiği huzursuzluktan farkh bir şeydi. Maria bunun 
ne olduğunu öğrenene dek ona, değil Amelia’ya tekrar kavuşma 
arzusu gibi hayati önem taşıyan bir konujnı, basit gerçekleri 
açıklayacak kadar büe güvenemezdi.



gu yüzden ona başm ı sallayıp kendisine yaptığı teklifi düşü

neceğinin sözünü vererek gözlerini kapadı. “Gerçekten çok yorgu
num” Vücudunun sol kısmı başından kalçasma dek zonkluyordu.

Bfrden Christopher’m kendisine yaklaştığım, nefesiyle dudak- 

lannı okşadığım hissetti. Belli ki ona bir kez daha şu beUi belirsiz 
hissedilen am a dam arlarındaki kanın uğuldayarak akmasma 

neden olacak kad ar zevk veren öpücüklerinden birini sunacaktı. 

Maria bu öpücüklere bayddığı için dudaklarmı araladı. Christopher 

onun hayranlık duyduğu o boğuk sesi çıkararak hafifçe güldü.

“Öpücüğüm karşıhğm da bir sır öğrenebilir miyim?’ diye sordu.

Maria gözlerinden birini açtı. “Öpücüklerine çok fazla değer

veriyorsun.”

Christopher’m dudaklarm da beliren gülümseme Maria’nm 

nefesini kesti. “Belki de sen sırlarına çok fazla değer veriyorsun.”

“Ah, git buradan,” dedi M aria jhizüne yayılan bir gülüznsemejfe.

Ama Christopher gitmek yerine onu kendinden geçercesine 

öptü.

“Amelia mı?”

Christopher pencerenin önündeki sedire ijnce yerleşip kolunu 
dizine yasladı ve evinin arka bahçesine baktı. Akşam karanlığı 

çökmüştü ama hem evi hem de etrafmdaki arazi ışıl ışıJdı ve son 

derece iyi korunuyordu. Çalılar, ai'alarma bü-üerinin saklanmasmı 
engellemek için k ısa kesilm işti. Tıpkı yaşantısmda olduğu gibi 
üıtiyaç duyduğu her şey oradaydı ama rahata ve abartıya yer yoktu.

“Evet, leydi bu isim le seslendi.”

“Ve ona öğretmen değil de o kız cevap verdi, öyle mi? Emin 
misiniz?” Christopher yan  gözle birkaç metre öteye sıralanmış 
olan dört adamına baktı.

Hepsi aynı anda başlarını sallayarak sözlerini onayladı.

“Neden hiçbiriniz o arabanın peşinden gitmedi'. "̂



Dört adam huzursuzca kıpırdandı.

Sam boğazım temizleyerek, “Siz bize leydiyi takip etmemizi 
söylemiştiniz.” dedi. “Yaralamnca da...” Belli belirsiz fark edilerı 
bir hareketle omuzlarını silkti.

Christopher iç geçirdi.
Aym anda kapıya vurulunca geleni içeri çağırdı. Odaya gben 

Philip abartısız ama ciddi bü sesle, “Lord Sedgewick,” dedi.
“İçeri al.” Christopher el işaretijde dört adamı gönderdi ve 

kısa bü süre sonra Sedgewick içeri girdi. Dantel, mücevher ve 
satenle bezeli gij'süer içerisindeki uzun boylu, solgun Sedgewick 
aristokrasideki züppeliğin en somut örneğiydi. Christopher’a söz 
geçüebileceğine olan inancı komik denilebilecek kadar mantık 
dışıydı. Maria’mn peşinde olmasıj'sa sinü bozucuydu. Ve Chris
topher sinülerinin bozulmasından hoşlanmayan bü adamdı.

“Lordum.” Christopher ayağa kalktı.
“Kelepçesiz hayat nasü gidiyor?’ diye sordu Sedgewick alaycı 

bü gülümsemeyle.
“Yerinizde olsam kendimden bu kadar emin olmazdım, lordum.” 

Christopher tekrar oturduğu sedirin karşısındaki yeşil kanepeyi 
işaret etti. “Sizin durumunuz da en az benimki kadar belirsiz.”

“Ben yöntemlerimin, abşılmışın dışında olsalar bile takdire 
şayan sonuçlar vereceğinden eminim.” Kont kanepeye yerleşmeden 
önce ceketinin kuyruğunu düzeltti.

“Hükümetin yalancı şahidim kaçırdımz ve onu sizinle işbübği 
yapmam için bana karşı kullanıyorsunuz. Onunla ilgili gerçek 
ortaya çıkacak olursa... kıyamet kopar.”

Sedgewick gülümsedi. “Halk arasmda sevüen bü adam oldu
ğunun fazlasıyla farkmdayım. Şahit emin ellerde. Her halükarda 
Leydi Winter’i bize tesbm ederek istediğin an özgürlüğüne kavu- 
şabılüsin. Şartb affm bunu garanti altma alıyor. Başarısız olup 
tekrar hapse mi gireceksin yoksa görevini yerine getüip leydiyi



teslim mi edeceksin göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim 
'̂ *-̂ f̂ark etmez. Ama şu an ilk senaryonun gerçekleşme ihtima- 
Ihîin ağır bastığım da söylemeden edemeyeceğim.”

“Öyle mi?” Christopher gözlerini kısarak kontu süzdü. “Peki, 
 ̂ pg bu sonuca nasıl vardığınızı açıklar mısınız, lütfen?’

“Aradan iki hafta geçmesine rağmen hâlâ Leydi VVinterla bir 

arada görülmedin. Bu da neredeyse hiç ilerleme kaydetmediğin 

anlamına geliyor.”
“Dış görünüş yanıltıcı olabilir.”
“Bunu söyleyeceğini biliyordum. Bu yüzden bize boşa zaman 

harcamadığımızı kanıtlamanın bir yolunu buldum.” Segdewick 
gülümsedi. “Lord ve Leydi Campion önümüzdeki gece bir maskeb 
balo düzenliyor. Bu baloya Leydi Winter’m da davet edilmesini

sağladım.
“Çok geç haber verdiniz,” dedi Christopher dudağım büzerek. 

“O baloya katılmadığın takdirde seni tutuklatacağım.”

“İyi şanslar, lordum.” Christopher bunu neşeli bir ses tonuyla 
söylemişti ama gerçekte hiç de eğlenmiyordu.

“İyi bir para karşılığında şahidi bir anda tekrar ortaya çıka
rabilirim,” dedi vikont bileğindeki dantelleri kabartarak. "Senin 
intikam almandan duyulan korkuyu bastıracak kadar iyi bir 
para karşılığında.”

‘Yapılacak bir incelemeden ikiniz de geçemezsiniz.”
“Kodesi boylayacak olursan hayatta kalma ihtimalin epeyce 

düşer. Sen öldükten sonra şahidin güvenüir olup olmamasuim 
hiçbir önemi kalmaz.”

Christopher hâlâ ifadesiz görünüyordu ama içi öfkeyle do
luydu. Maria yaralıydı ve acı çekiyordu. İrileşmesi biraz zaman 
alacaktı. Bu haldeyken ondan bir davete katılmasım nasıl isterdi?

“Aramızdaki mektuplaşma bir ilişkimiz olduğunu kanıtla
maya yeter mi?”
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Hayır. İkinizi yan yana görmek istiyorum.”
“Bunu bir sonraki hafta 3'apahm o zaman.” Bir hafta bil 

yetersizdi ama en azından iki günden daha ijhydi. “Belki ikimiz 
parkta pikniğe çıkarız?”

“Biöilinü mü gördüm yoksa?” dedi Sedgewick alaycı bir tavırla 
“Senin ‘korkutucu’ bii' adam olduğunu düşünmüştüm. Ah, demek 
ben de nadiren de olsa hata yapıyorum. Üzerimdeki giysiler seni 
Newgate’e geri götürmeye ui'gun değil ama madem buraya kadar 
geldim bir istisna yapacağım.”

“Beni kendi evimden alıp götürebileceğinizi mi samyorsunuz?’ 
“Buraya hazırlıklı geldim. Ahırların yanından geçen yolda 

birkaç asker ve iki ulak bekliyor.”
Vikontun gerçekten de evini basabileceğine inanıyor olması 

Christopher’ı gülümsetti ve aklına bir fikir getirdi. Daha önce de 
söylediği gibi dış görünüş yanıltıcıydı.

Belki de Angelica yüzünde bir maskeyle Maria’nın yerine 
geçebilirdi. Bu dikkate almaya değer bir düşünceydi.

“Leydi Winter’la birlikte Campion’lann iki gün sonra düzen
leyeceği maskeli baloda olacağız, lordum.”

“Harika.” Sedgewick ellerini ovuşturdu. “O günü sabırsızlıkla 
bekliyorum.”

“Onu öldüreceğim, Maria.”

Maria, yatağmm ayak ucunda volta atan Simon’ı seyretmenin 
başmı ağrıttığım hissederek gözlerini kapadı. St. John’un emrindeki 
adamların muamelesi yüzünden biraz vicdan azabı da çekiyordu 

ve bu, huzursuzluğunu İ3dce arttırmıştı. Simon morarmış sağ gözü 
ve şiş üst dudağıyla epeyce hırpalanmışa benziyordu.

“Şimdilik ona ihtiyacım var, Simon aşkım. Ya da en azından 
onun hakkındaki bilgilere.”
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“Bu gece St. Jo h n ’un hizm etlileri arasına yerleştirdiğim 

jgliKanhyla buluşacağım . Çocuk ahırda çalışıyor ama oda hiz- 
nietçileünden biriyle ilişkisi var. Kadından işe yarar bir şeyler 

öğrendiğini um uyorum.”

“Benim neden bu konuda şüphelerim var acaba?’ dedi Maria 

dudağını büzerek. St. Jo h n ’un evinde ağzı gevşek bir hizmetçi 
barındırdığını düşünemiyordu.

Simon, İrlandaca bir küfür savurdu. “Zekisin de ondan. St. 

John emrinde çalışm aya başlayan hizmetçileri iki yıl geçmeden 

ana binada görevlendirm iyor. Bu onun çalışanlarının sadakatini 

sınamak için kullandığı yöntemlerden biri. Bizim gibi art niyetü 

olanlar için bu süre giderek uzuyor. Aynca St. John emrindekilere 

öylesine iyi şartlar sunuyor ki kötü bir geçmişle yanmda çalışmaya 

başlayan herkes ona k ısa  zamanda bağlamyor.”

“Bu adam ın neden bu kadar başardı olduğunu anlamak hiç 

de zor sayılmaz, değil mi?”

“Benden ona h ayran lık  duymaım bekleme sakm. Sabrım 

taşmak üzere zaten.”

Maria daha rah at edebilmek için biraz kıpırdanmca vücudu

nun sol tarafına yakıcı bir acınm saplandığım hissederek inledi. 

“Mhuirnin. ”

Güçlü eller hiç vak it kaybetmeden mümkün olduğunca dik

katli bir şeküde onu rah at bir pozisyona getirdi.

‘Teşekkür ederim,” diye fısıldadı genç kadm.

Sert dudaklar hafifçe onunküere dokundu. Maria gözlerini açtı 
ve Simon’m o güzel gözlerinde gördüğü endişe .vüreğini sızlattı.

Simon siyah saçlarından bir tutanım aimna dökülmesine 

neden olarak M aria’ya  doğru eğüip. “Seni bu halde görmek canımı 
acıtıyor,” diye mırıldandı.

Maria, “K ısa  zamanda iyileşeıvgim." diyerek onu rahatlattı. 
“Umarım VVelton'ın bir sonraki ziyaretinden önce tamamen iyi-



leşmiş olurum. Vikontun dün burada St. John’la karşılaşması 
onu ben ijdleşene dek j'ammdan uzak tutmasını dilemekten ba 
şansımız yok.”

Simon ondan uzaklaşıp yakındaki bir koltuğa çöktü. 
deki sehpada gümüş bir tepsi içerismde o gün gelen mektup}^ 
duruyordu. Mektupları karıştırıp heyecanlı olduğu zamanlar 
yaptığı gibi kendi kendine mırıldanmaya başladı.

“Burada Welton’dan bü mesaj var,” dedi nihayet.

Maria neredeyse kapanmak üzere olan gözlerini kırpıştmcjj 
“Ne diyor?”

“Bir dakika.” Parşömenin hışırtısımn duyulduğu uzun süreb 
bir beklemenin ardmdan, “Campion’larm yarın gece düzenleye
cekleri maskeb baloda seni yakınlık kurmanı istediği birisiyle 
tamştıracağım söylüyor,” dedi Simon.

“Yüce Tannm,” diye fisıldadı Maria içinin allak bullak ol
duğunu hissederek. ‘Teklifini reddetmek zorundayım. Oraya bu 
halde gidemem.”

“Elbette gidemezsin.”

“Sekreterim ona bir cevap yazsm. Şu an bana verdiği görevle 
meşgul olduğumu ve St. John’u bu tür bir baloya götüremeyece- 
ğimi söylesin.”

“Hallederim. Sen dinlenmene bak. Hiçbir şey için endişelenme.”

Maria başını sallayıp gözlerini kapadı ve çok geçmeden uy
kuya teslim oldu.

Bir süre sonra burnuna gelen yemek kokularıyla uyandı. 
Başım çevirip baktığmda tül perdenin ardmda karanlık olduğunu 
fark etti.

“Kendini nasıl hissediyorsun?” diye sordu yatağımn yamndaki 
sandalyede oturan Simon. Kitabını yere bırakıp öne doğru eğildi 
ve kollarım dizlerinin üzerine yasladı.

“Susadım.”



Simon başını onaylarcasma sallayıp ayağa kalktı ve üze- 
Hndeki robdöşambırın eteğini hafifçe savurarak arkasını dönüp 
odadan dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra bir bardak suyla geri 

geldi- Maria’nın başmı destekleyip bardağı dudaklanna uzattı 
ye onun suyu kana kana içmesini seyretti. İşi bittiğinde tekrar 
yerin e  oturdu ve boşalan bardağı avuçlannda çevirmeye başladı. 
Bopdöşanıbırm önündeki açıklık bacaklarım gözler önüne seriyordu. 

Maria onun sıkmtısım fark ederek, “Ne oldu?’ diye sordu. 

Simon dudaklarım büzdü. “Welton’dan cevap geldi.” 

Welton’ın kendisinden istediği şejd hatırlayan Maria yüzünü 

buruşturdu. ‘“Hayrtr’ı cevap olarak kabul etmiyor mu?’

Simon keydfsiz bir ifadeyle başmı üd yana salladı. “Baloya 

tek başına katümanı tercih ettiğini söylüyor.”

Acı çeken, umutsuzluğa kapüan ve artik rahat bırakılmak 

isteyen M aria ağ lam aya  başladı. Simon yatağm  etrafmdan 

dolaşıp onun yanına kıvrıldı ve vücudunu dikkatle kendi sıcak 

tenüıe bastırdı. M aria göz pınarları kuruyana dek ağladı, sonra 

da gözyaşı dökmeden ağlam aya devam etti.

Simon bütün bu süre boyunca ona teskin edici sözler mırıl

dandı, sarıldı ve yanağım  onunkine bastırıp gözyaşlanna ortak 

oldu. En sonunda M aria’mn tüm umutlan uçup gitti ve onu yüre

ğinde bir boşlukla başbaşa bıraktı. Ama bu boşluğun da kendine 

göre huzur verici tarafları vardı.

“VVelton’ın yaptıklarımn bedelim ödeyeceği günü görmek için 

sabırsızlanıyorum,” dedi Simon öfkeyle. “Onu öldürmek bana 

büyük bir mutluluk verecek.”

“Bunları daha sonra düşünürüz. Sen şimdi hana boynumu 

ve omuzlanmı gizleyecek bir elbise bulabilir misin?'

Simon teslim olmuşçasına sert bir şekilde nefes aldı. “Ben 

her şeyi hallederim, rnhuintın.''



Maria yepyeni bir amacı olduğunu hissederek kaybettiği 
umudu yavaş yavaş 3'erine ko3'ma3'a başladı. Welton onu asla 

alaşağı edemeyecekti. Maria ona bu zevki yaşatmayacaktı.

Üzerinde 3'anardöner, gümüş rengi tafta biı- elbise olan Angelica 
güzelliğini gözler önüne serecek şekilde olduğu yerde dönerek, 

“Bu mu olsun?” diye sordu.

“Kıpırdama,” dİ3'e azarladı Christopher onu. Etek ucu ve 

tarlatan 3'erine yerleştirilirken elbiseyi ve onu taşıyan Angehca’yı 

inceledi.

Angelica, M aria’dan biraz daha uzun boyluydu ve onun 
kadar dolgun hatlara sahip değüdi ama akıllıca tasarlanmış bir 

kostümle bu kusurlar gizlenebilirdi. Angelica’nın şu an giydiği 

elbise söz konusu kusurları gizlemekte genç kadının daha önce 

denediği diğer elbiselerden çok daha başanhydı. Elbisenin rengi 

Christopher’m Maria’da çok çekici bulduğu esmer tenini vurgu

luyordu ve göğüs dekoltesi de AngeUca’mn göğüslerine hafifçe 

baskı uygulayıp dolgım görünmelerini sağhyordu. Doğru bir saç 

tasarımı ve yüzün tamamım örten bir maskeyle yaptJd an  03nın 

işe yarayabilirdi.

Christopher Angelica’yı, ‘Tek kelime etmemelisin,” diye uyardı. 
“Sana kim ne derse desin konuşmamalısın.” Angelica’mn sesini 

Maria’mn sesi olarak yutturabümeleri imkânsızdı. Genç kadmm 
kahkaha da atmaması gerekiyordu. “Aynca sakm gülme. Bu bir 
maskeli balo. Gizemli görünmeye çahş.”

Angelica coşkuyla başım salladı. “Konuşmak ve gülmek yok.” 

“Bu işin ödülünü fazlasıyla alacaksın, canım,” dedi Christop
her kibarca. ‘Yardımlanmn karşılığını en iyi şeküde alacaksın.” 

“Benden istediğin her şeyi yapacağımı biliyorsun. Sen bana 
bir ev ve aüe verdin. Hayatımı sana borçluyum.”
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Christopher, Angelica’nm minnet dolu sözlerini ve kendisinin 

bundan duyduğn rahatsızhğı umursamaz bir tavırla elini sallaya

rak geçiştirdi, insanlar ona teşekkür ettiklerinde ne söyleyeceğini 
bilemiyordu, bu yüzden bunu yapmamalarmı tercih ederdi. “Bana 
çok yardımın dokundu. Borcunu ödedin.”

Angelica gülümsedi ve dans ede ede yamna gelip Christopher’m 

elini öptü. “Bu elbise mi olsun?’

Christopher başını salladı. “Evet. Bu elbisenin içinde baş 

döndürücü görünüyorsun.”

Angelica’mn dudaklanndaki gülümseme genişledi ve genç 

kadın tekrar soyunma odasma girdi.

“Ben olsam böyle bir ojmna cesaret edemezdim,” dedi şömi

nenin yamndaki koltukta oturan Philip. “Şu sıralar Sedgewick’i 

kızdırmak çok da akılhca bir iş olmaz.”

Christopher yakm daki bir mumım ateşiyle purosımu yakarak 

durumu açıklamaya girişti. “B ir sonraki hamleme karar verene 

dek Sedgewick’i gücün kendisinde olduğu yanılgısıyla baş başa 

bırakmam en doğrusu. Bu onu rahatlatacak, beDd de keyfini ye

rine getirecek ve ben de bu sayede o işlerime burnunu sokmadan 

kesin bir çözüm üzerinde çahşma imkâm bulacağım.”

“Leydi VVinter’ın sadece resimlerini gördüm ama duyduğum 

kadarıyla kendisi son derece farkh bir kadm. Emsah olmayan 

birisinin bir benzerini yaratm ak çok zor.”

Christopher bakışlarını PMhp’in gözlüğünden yansıyan ışığa 

dikerek başım salladı. Genç adam o sabah kahverengi saçlarmı 

günün modasma aykm  bir biçimde kısacık kestirmişti. Bu hahyle. 

on sekiz yaşından çok daha genç görünüyordu.

“Bunun zor olduğunu büiyorum ama Maria'mn bu davete 

katılamayacak kadar hasta olduğu gerçeğini de inkâr edemeriz. 
Onun sağlığı benim ihtiyaçlarımdan ç'ok daha ağır basıyor. Sed- 

gewick yaptığım aldatm acayı fark edei'ek olursa ona durumu
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açıklamanın bü-yolunu buluı-um. Maria’yla aramızda...” Chris
topher puronun güzel kokulu dumanını dışan üfledi. “Maria’yla 
aramızdaki ilişkinin adını koyamıyorum ama bunu ondan rica 
ettiğim takdirde 3'aptığmı açıklamayı doğrulayacağından eminim.” 

“Umarım iki kadın arasındaki farklılıklann kimsenin dikka
tini çekmeyeceği varsajnminda haklı çıkarsın.”

“Bir şeyin sahte olduğunu anlamak onu oıjinahyle kıyaslama 
imkânı olduğunda çok daha kolaydır.

Maria iki haftadır şehiı- dışında. Davet sırasında yatağında 
olacağı için konuklar onu ancak zihinlerinde kaldığı kadarıyla 
hatırlayacaklar. Angelica’yla ikimiz ilk fırsatta Sedgewick’e gö
rünüp oradan ayrılacağız.”

Philip brendi dolu bardağını havaya kaldırdı. “Umanm yap
tığın plan kusursuz bir biçimde işler.”

Chı-istopher smttı. “Çoğunlukla öyle olur.”



Dokuzuncu Bölüm

Maria, Campion M alikânesi rün önündeki araba kuyruğunda 
bekledikleri s ırad a  düzenli b ir ritim le nefes almaya çalıştı. 

Yoldaki her çukur ona öyle b ir acı yaşatm ıştı k i başı dönüyordu. 
Korsesinin uyguladığı b ask ı iş leri iyice zorlaştırıyordu ve abartıh 

saç şekli boynım un a ğ n m a sm a  neden olm uştu.

Üzerinde son derece basit kıyafetler olan Simon karşısmda 

oturuyor ve arabam n ters çevrilmiş lambalarmm yarattığı loş 

ışıkta ışıl ışıl parlayan gözleriyle ona bakıyordu.

“Seni bekliyor olacağım,” diye mırıldandı.

“T eşekkür ederim .”

“Bu haldeyken bile büyüleyici görünüyorsun."

M aria güçlükle de olsa dudaklarm a za\nf bir gülümseme 

yerleştirdi. “N eyse k i Welton’la  hiçbir zaman uzun bir sohbetimiz 

olmadı. Ommla işim  yarım  saat içerisinde biter ama asü görevim 

bundan biraz daha uzun sürebilir.”

“İşin bir saatten  uzun sürerse yam na bir uşak göndereceğim. 

Seni görmek isteyen  birin in  olduğunu söyleyecek. VVelton'a bu 

kişinin St. Jo h n  olduğunu söylersin."

“H arika.”



Araba kaldırım taşı döşeli daire şeklindeki araba yolunda sar
sılarak ilerledikten sonra bü' kez daha durdu. Bu defa kapı açüdı 
ve arabacı, Maria'mn inmesine yardımcı olmak için elini uzattı. 
Adam ona son derece dikkath davramyor ama bunu etrafa belli 
etmiyordu. Maria arabacısının endişesini hafifçe gülümseyerek 
ödüllendirdikten sonra arabadan inip malikâneye gü'di.

Sadece içeri kabul sırasındaki bekleyiş değü keyifle gülüm
seyen Campion’larla konuşurken neşeli görünmek de işkenceden 
farksızdı. Maria formalitelerden kurtulur' kurtulmaz rahat bir 
nefes aldı ve yüzünün yarısını örten tüylü maskesini çabucak 
düzelterek tıklım tıklım dolu olan balo salonuna girdi.

Gümüş rengi kurdeleleri olan açık pembe, nefis elbisesi siyah 
pelerininin ardına gizlenmişti. Yarasım saklayabüeceği farklı bir 
kıyafeti olmadığı için bu pelerini giymeye mecbur kalmıştı. Maria 
başka şansı olmadığı için üzerindeki giysüeri istifini bozmadan 
taşıyor ama fazla dikkat çekmemeye çalışıyordu. Salonun etrafını 
dikkatli bü' şeküde dolaşarak konuklaım arasından geçti ve neyse 
ki çevresindekilere kendisine yaklaşmamaları konusunda yaptığı 
sessiz uyan işe yaradı.

Bakışlarım geniş salonun dört bir köşesinde gezdirerek 
Welton’ı aradı. Tepedeki üç devasa avize üzerlerinde taşıdıklan 
sayısız mumla ışü ışü parhyor, süslü şeritler ve renkli resimlerle 
kaph gösterişh tavam aydınlatıyordu. Orkestra şarküanm çahyor 
ve konuklar danteller, etküeyici saç şekilleri ve çiçekli giysüerden 
oluşan bü- karmaşamn hüküm sürdüğü dans pistinde dönüp duru
yordu. Salondaki sayısız sohbet tek bir uğultuya dönüşmüştü ve 
bu ses ajmı zamanda Maria’yla kimsenin ügüenmediği anlamma 
geldiği için rahatlatıcı saydırdı.

Maria dikkatsiz bir konukla çarpışana dek çıktığı bu yolcu
luğu sorunsuz atlatacağmı düşünmüştü. Vücudunun sol kısmmı 
keskin bir acı kapladı ve kendini savunmak istercesine diğer 
tarafa dönerken küçük bir çığlık attı.

142 Tutku O yu n la rı



“A ffedersiııiz,” dedi a rk a s ın d a n  gelen alçak bir ses.

M aria cam m  y a k a n  k işiy le  yüz yüze gelmek üzere hızla 

arkasını döndüğünde karşısında kendisini tammış gibi gözleri 

büyüyen bir adam  buldu.

Aynı anda, “Sedgew ick!”  diye seslendi iri yan  bir adam. 

Maria bu adam ın çok fazla içen ve konuşan Lord Pearson oldu

ğunu büiyordu. O nunla sohbet etmek ya da nezaketten yoksun 

Sedgewick’le tam ştırüm ak istemediği için hızla oradan uzaklaştı.

Kumral saçlan  mum ışığında parlayan, güçlü vücudu, zarif 

yakışlarla vu rgu lan m ış krem  rengi ipeklüerin içerisinde son 

derece etküeyici görünen vefasız sevgüisiyle karşüaşm ası da o 

ana denk geldi. Y ü z  h atlan m  gizleyen maskeye rağmen Maria 

gördüğü kişinin Christopher olduğundan emindi. Son derece ügüi 

bir tavırla koyu renk saçlı b ir kadına doğru eğümişti ve duruşu 

ona duygusal b ir yakın lık  duyduğunu açıkça beUi ediyordu. 

Demek sadece birbirlerinin olacağına dair verdiği söz yalandı. 

M aria yüreğinde om uzundaki acım n hafiflemesine neden 

olan bambaşka bir acı hissetti.

“Ah, işte buradasın .” A rkasında duran Welton’m sesi geril

mesine neden oldu. “S an a  jnne bir terzi mi göndermelivim?” diye 

soran üvey babasm a doğru döndü. “Giyecek daha çekici bir şey 

bulamadın mı?”

“Benden ne istiyorsun?”

“Hem neden bu k ad ar solgun görünüyorsun?’

‘Yeni kullandığım  pudradan olmab. Sence beni çekici göster

memiş mi?” M aria gözlerini kırpıştırarak ona baktı. "Bence aUık 

ve rujumu daha İ3a vurguluyor.”

Welton homurdandı. “H ayır, pudranı beğenmedim. Çöpe at 

gitsin. Hasta gibi görünüyorsun.”

“Kalbimi kırıyorsun.”
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Welton m öfke dolu bakışları pek çok şeyi aynı anda söylüyordu. 
“Senin şu dünyadaki varlığın tamamen dış görünüşüne bağh. 
Ben olsam kendimi salmakta bu kadar aceleci davranmazdım.”

Weltonin bu hakareti Maria’yı biraz olsun etkilememişti, 
"Benden ne istiyorsun?” diye tekrarladı.

“Seni bü-isiyle tamştıracağım." Welton’in .yüzündeki gülüm
seme Maria’nm teninin karmcalanmasma neden oldu. “Benimle 
gel.” Welton onu sağ elini tutarak peşinden sürükledi.

Kalabahğın arasmda jdirümekle geçen kısa süreli bir sessiz- 

liğin ardından Maria nihayet cesaretini topla3up, “Ameha nasıl?” 
diye sordu.

Welton’m, omzu üzerinden fırlattığı keskin bakış pek çok 
şey söylüyordu. Bu son saldmdan Maria’yı sorumlu tutmadığı 

belliydi. “Harika.”

Maria üvey babasımn kendisinin bu işe bulaşmış olma ih

timalini tamamen göz ai'dı edeceğini hiç düşünmemişti. Yine de 

onun bu saldırıya nasıl bir tepki vereceğini fark etmek moralini 
bozdu. Güvenlik önlemlerini arttıracak, daha temkinli davrana

caktı. Mai'ia kız kardeşim bulmak için daha fazla çaba harcamak 
zorunda kalacaktı.

“Ah,” diye mırıldandı Welton kendinden memnun bir sesle. 

“İşte orada.” Başıyla birkaç metre ötede duran adamı işaret etti. 
Maria içerideki kalababğa rağmen, maskenin ardındaki bir çift 
göz yoğun bir ilgiyle kendisine çevrilmiş olduğu için üvey babası- 
mn kimi kastettiğini anlamıştı. Küstahça duvara yaslanıp uzun 
bacaklarmı bilekte birleştirmiş olan bu adam kışkırtıcı bir şeküde 
kibirli görünüyordu.

“Eddington Kontu,” diye fısıldadı Maria. Birinci sınıf bir 
hovarda. Unvan sahibi, yakışıklı, zengin ve yataktaki aktiviteler 
de dâhü olmak üzere aklına koyduğu her işte başarılı olmakla 
tanman bir adam.
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Maria aniden durup Welton’m kolundan kurtuldu ve k a ş la n m  

ç a t a r a k  ona doğru döndü. “Bu adamdan ne istiyorsun?’

“Kendisi benden seni onunla tanıştırmamı istedi.”

“Onun neyin peşinde olduğunu biliyorsun.”

Welton’in dudaklanndaki gülümseme genişledi. “Bu iş için 
iyi para ödeyecek. Kabul edersen çantan tıka basa parayla dolar.” 

“Yine borç batağına mı sürüklendin?’ dedi Maria öfkeyle. 

“Hayır, hayır. Am a m asraflanm  artacak ve bu da senin 
Winter’in m irasındaki payının giderek tükeneceği anlamma 
geliyor. Maddi durumuna destek olmak için gösterdiğim çabayı 
takdirle karşılayacağım düşündüm.”

Maria üvey babasma doğru yaklaşıp ona duyduğu nefreti 

açıkça belli etmek için sesini alçaltarak, “Ben senin yaptığm 
hiçbir şeyi takdir etmiyorum,” dedi.

“Elbette etmiyorsun, seni nankör çocuk,” diye yamt verdi Wel

ton ona rahat bir tavırla. Ardından kendini savunmak istercesine 
ellerini yukan kaldırdı ama yaptığı hiçbir şey o donuk gözlerine 

sıcaklık katmaya yetmezdi. “Amacım sadece sizi tamştırmak. bir 
randevu ayarlamak değil.”

Maria bakışlannı Eddington’a çevirdi ve dudaklan pek çok 

kadınm hayatım karartan bir gülümsemeyle yukan kmılan genç 
adam hafifçe öne doğru eğildi. Bu gülümseme Mana da dişlerini 
gıcırdatmaktan başka bir etki yaratmamıştı.

“Beni St. John’dan bunun için mi uzaklaştırdm?'

“St. John’u gördüm,” dedi Welton, Maria'mn endişesini sa
vuşturarak. “Belh ki sana abayı yakmış. Sensiz geçireceği bir gün 
ügisini daha da arttıracak.”

Homurdanan Maria, St. John'un insanlan aldatmaktaki yete
neğine hayranhk duydu. Elbette Welton olaylan kendisine fa.vda 

sağlayacak şekilde görmeyi tenüh ediyordu ama işler her zaman 
istenildiği gibi gitmiyordu.
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‘‘Bana öyle ters ters bakm a,” diye azai'ladı Welton onu. “Bu 

halinle hiç de çekici görünmüyorsun.” Söz dinlemez bir çocukla 

uğraşıj^ormuş gibi iç geçirdi. “Erkeklerin senin peşinden koşmasının 

sebebi ulaşılmaz ve doyumsuz görünüyor olman. O İrlandah sevgi- 

hni yanında tutmana neden izin veriyorum sanıyorsun? Cazibeni 

arttırnıasaydı onu çoktan kapının önüne koymam sağlardım ” 

M aria onun Simon’la ilgüi böyle pervasızca bir tehditte bulun

masıyla içine dolan öfkeyi bastırm akta zorlandı. Nihayet, “Artık 

şu işi halledelim ,” diyebilm eyi başardı. “Bütün geceyi burada 
geçirmek istemiyorum.”

Welton onun elini tutarak, “H ayattan zevk alm ayı öğrensen 
ne iyi olur,” dij'e mırıldandı.

‘M erak  etme, sen öldüğünde hayattan yeterince zevk alaca
ğım,” dedi M aria.

Üvey babası başını arkaya atıp güldü.

M askesinin ardındaki gözleri fal taşı gibi açüan Angehca, “Burası 

âdeta bir saray,” diye fisıldadı.

Christopher bakışlarını salonda gezdirip Sedgewick’i arayarak, 

“Asüler bolluk içerisinde yaşarlar,” diye onayladı.

“Sen çoğu asüzadeden daha zenginsin.”

Christopher dudaklarm da hafif bir gülümsemeyle ona baktı. 

“Benim  gibi b ir adam a böyle gösterişh bir h ayat sürmeyi mi 

öneriyorsun?”

“Belki de senin hayatm  o kadar d a...”

Christopher elini kaldırarak onu susturdu. ‘T ara  daha yararh 

işler için harcanabüir. Balo salonu benim ne işime yarar ki? Daha 

fazla gemi ve uşak bizim için çok daha faydalı olur.”

Angehca iç geçirerek başım iki yana salladı. “Biraz da hayattan 

zevk alm aya bakmalısın. Çok yoğun çahşıyorsun.”
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"Diğerlerinden daha zengin olmamın sebebi de bu zaten.” 

(Christopher onu salonun kenarm a çekerek yürümeye başladı. “Bu 

gecenin senin için özel olmasını anlayışla karşılıyorum ama çok 

fazla vakit kaybediyoruz. Ne kadar çok oyalanırsak yakalanma 

liskimiz de o kadar artar.”

İkisi Christopher’m hiç arzulamadığı bir şekilde dikkat çeki

yordu. Bunu engelleyebilm eleri mümkün değüdi. Angelica güzel 

hir kadındı ve kendisi de geceye peruksuz katılma hatasında 

bulunmuştu. B u  eksikliğin  Sedgevvick’in onu buJmasım kolay

laştıracağını um m uştu. O ysa şimdi asd aradığı adam dışmda 

herkesin kim liğini fark  etmesinden korkuyordu.

Christopher bakışlarım  salonda gezdirdiğiode bazı kişüerin 

kendilerini pelerinlerle gizlediğini gördü ve kendisi de a3mı şeyi 

yapmadığı için hayıfland ı. E lbette onun asü isteği farkb bir 

yerde olmaktı. B u rası dışında herhangi bir yerde ama özellikle 

de Maria’nm yanında...

Lord Welton ve onun konuştuğu kadınm dikkatini çekmesiyle 

birlikte bir anda durdu. Kadınm  omuzlan gergindi ve Welton da 

çenesini yukarı kaldırm ıştı. Tartıştıkları konu her nej’se kadınm 

bundan hoşlanmadığı belliydi.

Philip harıl harıl vikontun geçmişini araştmyordu ama bu 

tür soruşturmalar vakit alırdı. Christopher gerektiğinde sabret

mesini büirdi. Ancak bu defa sevgilisi hakkında her şeyi bümek 

konusunda tuhaf bir acüiyet hissediyordu.

“Beth, Lord Welton’m hoş bir adanı olduğmıu ama zaman za

man kendisine fazlasıyla kaba davrandığım söylmur." Angelica'nm 

bakışları Christopher’ınkileri takip etti.

“Welton hemen her konuda bencil bü adımı, tatlını. Bemadettele 

görüştüm. Welton’m  Beth üzerindeki kötü emellerinden vazgeç

mesini sağlamak için gerekeni l apacak."



“Beth bana Lord W elton'in icabına bakm asını istediğini 
söylemişti.”

Christopher omuzlarını silkti. “Senin de bildiğin gibi ben kadın 
satıcısı değilim. Kadınlardan bazı ricalarda bulunurum ama onlan 
asla zorlamam. Beth’in yaptığı işte m utsuz olmasını istemem.” 

Clıristopher bakışlarını tek rar söz konusu adam a çevirdi ve 
ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissederek olduğu yerde 
kaldı. Vikontun konuştuğu kadın ona fazlasıyla tanıdık gelmişti. 
Bu vücudu çok iyi biliyordu. I-iadınm joıkan doğru taranm ış parlak 
saç lan  ve k a ra rlı duruşu  kalp a tış lan n ı hızlandırdı.

“Lanet olsun,” diye mırıldandı. İçinden bir ses Welton’in ko
nuştuğu kadmm Maria olduğunu söylüyordu. Ama o her zaman 
elle tutulur kanıtlara ihtiyaç duyan bir adamdı.

Kalabalığın izin verdiği ölçüde hızlı adımlarla tekrar yürü
meye başladı. Sedgewick’i aramak yerine şüphesini doğrulayacak 
bir görüş alam bulmaya odaklanmıştı. Welton, Angelica’yı da 
peşinden sürükleyerek tekrar jdirüdü. Onu birisinin yamna...

Clıristopher bakışlarım az öteye çevirdiğinde küstahça bir 
tavırla çifti süzen bir adam gördü. Eddington Kontu. Serveti 
ve yere göğe sığdınlamayan yakışıklılığıyla her yaştan kadını 
peşinden sürükleyen bir adamdı.

Maria’mn niyeti bu adamla konuşmak mıydı? Bu defa kan
dırıp evlenmek istediği adam bu muydu? Eddington müzmin bir 
bekârdı ama Maria bir rahibi bile yemininden döndürebilirdi. 
Cazibesi sık sık bahis konusu oluyordu ve pek çok erkek böyle 
bir kadınla evlenme heyecanını yaşamak için hayatım riske ata
bileceğini açıkça itiraf ediyordu.

Bunu düşünmek Christopher’m çenesinin kasılmasına neden

oldu.

Adımlarım hızlandıran genç adam neredeyse kalabahğı yararak 
ilerliyordu ve Angelica da çaresizce elini tutmuş onun peşinden



diyordu. Clıristopher tam kadına kimliğini saptayabileceği kadar 
ki birisi aniden yolunu kesti.

“Çekil önümden,” diye homurdandı Welton’i gözden kaçırma- 
mak içfr boynunu dikleştirerek.

Sedgewick ağır ağır konuşarak, “Acelen mi var?’ diye sordu. 

C h r i s t o p h e r  sessizce küfrederek Eddington’m, eldivenli elini 
du dakların a götürdüğü kadını beraberinde uzaklaştırmasını seyretti 

Onu içini kemiren merakıyla haşhaşa bırakmıştı.

“Lady Winter,” diye mırıldandı Eddington. Koyu renkli gözlerini 
Maria’nm üzerine dikerek onun elini öptü. “Sizinle tamşmak ne 

büyük bir zevk.”
Maria dudaklarına sade bir gülümseme yerleştirmeyi başardı. 

“Lord Eddington.”
“Nasd oldu da bugüne kadar hiç görüşmedik?”

“Öylesine popüler bir insansınız ki benim gibi bir kadma 
h a rc a y a c a k  zamanınız yok, lordum.”

“Bu kadar güzel bir kadınla zaman geçirmek asla israf sa
yılmaz.” Eddington, M aria’yı dikkatle inceledi. “İzin verirseniz 
sizinle özel olarak görüşmek istiyorum.”

Maria başını iki yana salladı. “Buradan farkh bir yerde ko
nuşmamızı gerektirecek bir konu olduğunu sanmıyorum.”

‘Yoksa size saldırmamdan mı korkuj'orsunuz?” diye sordu 
Eddington oldukça çekici sayılan hafif bir gülümsemeyle. "Peki, 
size sohbetimiz sırasında aramıza belli bfr mesafe koyma sözü 
versem?”

‘Yine de teklifinizi reddediyorum.”
Eddington ona doğru yaklaşıp fısıldayarak konuştu. "Büro 

size yoğun bir ilgi duymaya başladı. Leydi Winter.” Yüzü hava 
durumundan söz ediyormuş gibi ifadesizdi.

Maria gözlerini kıstı.
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“Şimdi benimle özel bm görüşme yapmaya ikna oldunuz m u? 

Başka bir şansı olmayan Maria başını onaylarcasma salladı 
ve Eddingtonin kendisini balo salonundan dışarı çıkarıp uzunca 
bir koridordan geçirmesine izin verdi. Yürürken birkaç konuğun 

yanmdan geçtiler ama az ötede kalabalık iyice azaldı. Nihayet bir 

köşeden döndüler ve Eddington izlenmediklerinden emin olmak 

için omzunun üzerinden çabucak arkasma baktıktan sonra onu 

karanlık bir odaya çekti.

Maria’mn gözleıinin karanlığa alışması biraz zaman aldı. 

Etrafi görmeye başladığmda kanepe, sandalye ve sehpalarla dolu 
genişçe bir salonda olduklarım fark etti.

Kapıja kilidin beUi belirsiz duyulan sesi eşliğinde arkasmdan 

kapayan Eddington’a dönerek, “Ne yapıyorsun?” diye sordu. Genç 

adamın inci grisi takım elbisesinin kumaşı gölgelerin arasmda 
görünmez oluyordu ama soluk ay ışığım yansıtan gözleri tehlikeh 
bir biçimde parhyordu.

“Ajan Dayton ve Winter’m ölümünden somra,” dedi Eddington, 
Maria’nm sorusunu duymazdan gelerek, “vatan hainhği suçlama
sıyla karşı karşıya kaldm.”

Güçlükle yutkunan Maria etraftaki karanhğa suçunu ele vere
bilecek herhangi bir işareti gizlediği için minnettardı. “Bihyorum.” 

“Ve hâlâ da bir şüphelisin,” diye devam etti Eddington sözlerine. 

“Benden ne istiyorsun?’ Maria yakınlardaki bir koltuğa oturdu. 

“Dün gece Leydi Smythe-Gleason’la konuştum. Seni yakm 
zamanda Hanvicklerin evinde düzenlenen bir davette Christopher 
St. John’la konuşurken gördüğünü söyledi.”

“Öyle mi? Ben pek çok kişiyle konuşurum ve çoğunu da 
unuturum.”

‘Leydi Smythe-Gleason ajmı zamanda aramzdaki sıcaklığın 
elle tutulabüecek kadar yoğun olduğunu söyledi.”

Maria homurdandı.
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Eddington onun karşısmdaki koltuğa yerleşti. “St. John serbest 

kalışıi"' aleyhinde tanıklık yapan şahidin ortadan kaybolmasına 

borçlu- Büro bu olayda St. John’un parmağı olduğundan şüphe
leniyor ama bana kalırsa işin içinde başka birisi var. Korsanla 

işbirliği yapan ya  da onu gammazlayan adamı tehdit unsuru 
olarak kullanan bir ajan. Tamk çok sıkı korunuyordu. St. John 

yetenekli birisi ama onun bile yapamayacağı şeyler var.”

“Büro tamğm ortadan kaybolmasıyla ügüi olarak St. John’dan 

şüphelendiğine göre işin içinde bir ajamn olduğu varsayımmda 

yalnız olduğunu söyleyebüir miyim?”

“Sen benimle uğraşm ak yerine kendi çıkarım düşünsen iyi 

olur.”
“Ne dem ek is tiyorsun?”

“Bürodaki bir... dosttan faydalanabilirsin. Ben de St. John’un 

dostundan faydalanabilirim. Bu açıdan birbirimize çok uygunuz.”

“Beni kullanarak St. John hakkında bügi mi toplamak isti

yorsun?’ diye sordu M aria duyduklarına inanamayarak. “Şaka 

mı bu?”

“Büro seni iki saygıdeğer ajanının şüpheli ölümleri, korsam 

ise işlediği çeşitli suçlar nedeniyle öncelikli ele geçirilecek suçlular 

listesine dâhü etti ve şu an bu listede en yakından incelenen üd 

kişi sîzsiniz.”

Maria gülmesi mi yoksa ağlaması mı gerektiğim büemedi. 

Hayatı bu aşamaya nasd gelmişti? Anne ve babası onun bu kadar 

düştüğünü görse ne düşünürdü?

Eddington öne doğru eğilip kollarım dizlerine dayadı. "Her 
iki evliliğini de Welton ayarladı ve kocalarımn ölünüerüıin ar
dından kendi servetinde kayda değer bü artış sağladı. Geçen 
akşam kumarda bütün parasım aldığımda İliç vakit ka.vbetmeden 
beni seninle tanıştırdı. Üvey baban seni kendi menfaatleri için 
kullanıyor. Ajmı şeyi bana bir keresinde Winter da söylemişti.”
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"Bunun seni neden ilgüendiı-diğini anlamıyorum.”
“Ne düşünüyorum biliyor musun?” dedi Eddington usulca 

“Weltonin sana karşı kullanabileceği, seni kendisiyle işbirliğj 
j'apmaj-a zorla.yabileceği bir kozu olduğunu. Seni onun elinden 
kıutarabiJirim. Senden bana karşılıksız bir iyilik yapm anı bek- 
lemiyorum.”

Maria bitkin bir halde, “Neden ben?” diye sordu kendi ken
dine. Eldivenli ellerini dalgın bir hareketle pelerininin ucunda 
dolaştu'iyordu. “Böjdesine m utsuz olmak için ne yaptım ?”

“Sam nm  ne yaptığını değil ne yapm adığm ı sorgulam alısın.” 

Bu sözler ne kadar da doğruydu.

‘Tamğm başma neler geldiğini öğrenirsen,” dedi Eddington 
ısrarcı bir sesle, “Seni hem bürodan hem de Welton’dan kurtarmm.” 

'Ya kapkara bir ruha sahipsem ve bu konuya olan merakım 
para karşılığı, peşinde olduğun adamlara söylersem?” Maria bazen 
ruhsuz birisi olmak istiyordu. Kendisini kullanan adamlar kadar 
vicdansız olsa hayatımn çok daha kolaylaşacağını düşünüyordu. 

“Bu riski göze alıyorum.”

Kont bir süre bekledikten sonra ayağa kalkıp Maria’ya elini 
uzattı. ‘Teklifimi iyi düşün. Yarm heyecanh bir âşık gibi ziyaretine 
gelir, cevabım alının.”

Maria kaderine boyun eğerek Eddington’m elini tuttu

Christopher gergin bir tavırla, “Lordum,” diye selamladı Sedgewick’i. 
“Sizi Lord Sedgewick’le tanıştırayım. Leydi Winter. Eşsiz Leydi 
Winter, lordum.”

“Sizinle tanışmak büyük bir mutluluk,” dedi vikont. “Az önceki 
kabalığım için beni tekrar bağışlaym, lütfen.”

Christopher bir an durdu. Neden bahsediyordu?

Sedgewick, Angelica’dan cevap alamayınca, “Affmızı diliyo
rum,” diye ekledi.
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Kendini toparlayan Christopher parmağını dudaklarına gö

türüp Sedgewick’e sessiz olmasını işaret etti. “Leydi Winter bu 

akşai" kimliğini tamamen gizli tutuyor, lordum. Bunun partinin 
heyecanını nasıl da arttırdığım tahmin edersiniz.”

“Alı, elbette.” Dudaklarım kibirli bir gülümseme kaplayan 

Sedgewick kendisiyle gurur duyduğunu gösteren bir tavırla 

omuzlarını dikleştirdi. “Üzerinizdeki pelerini çıkarma karanıuzı 

takdirle karşılıyorum, leydim. Bu kadar güzel bir elbise kesinlikle 

gizli tutulmamalı.”

Maria buradaydı. “Artık izninizi istiyoruz, lordum.”

Sedgewick, Angelica’mn elini dudaklarma götürüp Christop

herin dinlemeye bile tenezzül etmediği birkaç basmakahp söz 

mırıldandıktan sonra önlerinden çekildi.

Böylece o geceki tek görevini tamamlayan Christopher, 

Angelica’yı balo salonundan dışan çıkardı ve uzun bir koridorda 

hızlıca yürümeye başladı. Siyah pelerinli kadımn bu yönde olup 

olmadığından emin değildi ama bu koridor mahkânenin arka 

bahçesine çıkıyordu. Angelica bahçeden malikânenin ön tarafma 

geçebilir ve arabada onu bekleyebilirdi.

Christopher, “Teşekkür ederim, camm,” dedi ve Angehca’jı 

yanağından öptükten sonra bir çift kanath kapıdan dışan çıkardı. 

Sessizce ıslık çalıp mâükanenin etrafım saran adamlarına ona 

arabaya kadar göz kulak olmalarım tembihledi. Ardmdan arka- 

sım döndü...

. ..aynı anda az önce Welton’m yanmda duran kadm, peşinde 

Lord Eddington’la birlikte bir odadan dışaıa çıktı, ikisinin bu 

odada bir ilişki yaşadıkları çok açıktı.

Yeni sırlar. Daha kaç yalan olacaktı’?

Christopher riski göze ahp, "Maria.” diye seslendi.
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fCadın çenesini .imkan kald ırarak  m askesin i çözdü ve 
Christopher’m bakmak için yamp tutuştuğu yüz hatlanm  ortaya 
çıkardı. Ardından doğrudan onun gözlerinin içine baktı.

“Gecen güzel geçiyor mu?” diye sordu buz gibi soğuk bir sesle 
Şu an her haliyle tam bir Kara Dul’a benziyordu.

Belli ki Chı-istopher’ı Angelica’yla görmüş ve bundan hiç 
hoşlanmamıştı. Güzel.

Chi'istopher da maskesini çıkarıp Maria’mn kendi memnuni- 
.yetsizliğini görmesini sağladı. Ondan bir açıklama bekledi.

Ancak Maria ona bir açıklama yapmak yerine arkasım  dönüp 
ıhirümej'e başladı.

Öfkeden 3'erinde duramayan Christopher da peşinden gitti.



Onuncu Bölüm

Maria hızla koridorda yürürken Christopher ve Eddington’m 
birbirlerine birkaç kaba söz söylediklerim duydu. Adımlarını 

h ızlan d ırd ı. Bu tempo canını acıtmış ve bir anda başı dönmüştü 
ama arabası dışarıda onu bekbyordu. Biraz acele ederse oradan 
kaçmayı başarabilirdi.

“Bu kadar çabuk mu gidiyorsunuz, leydim?’

İrkilen Maria yavaşladı ve başım çevirip baktığında Lord 
Pearson’m  “Sedgewick” dediği adamm karşıdaki bir başka kori
dordan kendisine doğru yaklaştığını gördü.

Sedgewick kaşlarını çatarak bakışlarım Maria’mn arkasına 
çevirdi. “Kavalyeniz nerede?”

Adımlarını şaşıran Maria gözlerini kırpıştırdı.
“Ah, işte geliyor,” diye mırıldandı Sedgewick.
Omuzunun üzerinden arkasma bakan genç kadm Christopher'm 

hızh adımlarla kendisine doğru j^üdüğünü gördü. Sedgewick’in 
bulmacaya benzer yorumlarına kafa yoracak zamam olmadığı 
için kaçışma kaldığı yerden devam etti, Ayaklarınm koridordaki 
yolluğu döverken çıkardığı yumuşak ses mermer döşeh antrede 
iyice güçlendi. Neye uğradığını şaşıran bir uşağın ve davete geç 
kalan birkaç konuğun yanmdan geçtikten sonra ön taraftaki mer-



diyenlerden kalabalık araba yoluna indi ve arabaların arasında 
derlerken kendi çalışanlaımı bulabilme arzusuyla bakışlarım  
etraftaki kostüm giymiş arabacı ve uşakların üzerinde gezdirdi. 

“M aria!”

Hem önünden hem de arkasından gelen iki ayn  erkek sesi 
vurgu ve tonlama açısından birbirinden tamamen farklıydı; biri 
telaşlı ve öfkeli, diğerij^se alçak ve ısrarcıydı. Mai'ia çabucak sağa 
dönüp hızlı adımlarla doğruca Simon’m yamna gitti ve genç adam 
onu sağlam dirseğinden tutaı-ak arabamn içine çekti.

Simon, Christopher’a, “Bir dahaki sefere iyi şanslar, dostum!” 
diye bağırdıktan sonra Maria’nm peşi sıra arabaya atladı ve hiç 
vakit kaybetmeden yola çıktılar.

Christopher’m su'aladığı küfürleri duyan M aria’mn dudakla- 
nnda keyifsiz bir gülümseme belirdi. Bir yandan Christopher’ı bir 
başka kadmla görmenin kendisini bu kadar etkilemiş olmasmdan 
nefret ediyor, bir yandan da onun özür dileme çabalarının önünü 
keserek elde ettiği küçük zaferin tadım çıkanyordu. Christopher’m 
gümüş rengi bir elbise içerisindeki kadımn üzerine sevgiyle eğilmesi 
ve onu masumca öpmesi bu kadına değer verdiğini gösteriyordu. 
Bu, aynı zamanda Maria’ya Christopher’m yakm zamanda evine 
yaptığı ziyareti de hatırlatmıştı. Genç adam kendisine de benzer 
bir ügi göstermişti ama dudaklarma kondurduğu öpücükler hiç 
de masum sayümazdı.

“Bana olanları anlatır mısın?” diye sordu Simon dikkatle 
onu süzerek.

Maria o gece yaşananları tek tek anlattı.

‘Yüce Tanrım,” diye mırüdandı Simon o sözlerini tam amla
dığında. “Eddington’la böyle tatsız bir durum yaşayacağm ı kim 
tahmin ederdi ki?”

“Hayatım tamamen talihsiz olaylar üzerine kurulu değü mi 
zaten?’ Maria gözlerini kapayıp başmı arabamn koltuğuna yasladı.
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“Sedgewick’in davranışı da şaşırtıcı, öyle değü m i?

“Onun haldcmda biraz araştırm a yap. Bana önceden tamşı- 

yoı-ınuşuz gibi davrandı ama ben onunla ük kez karşüaştığımdan 

en iin im - Acaba St. Joh n ’un beraberindeki kadm olduğumu mu 
d ü ş ü n d ü ?  Korsanın aniden ortaya çıkmasına da hiç şaşırmadı. 

Çok tuhaf.”

“Her iki adam ı da araştıracağım .” Kısa bir sessizlik oldu. 

Aı-dından Simon, “Eddington teklifinde ciddiyse bu bize Tann’mn 

bir lütfü olabüir, m huirnin,” dedi usulca.

“Ona nasıl güvenebilirim ki? Eddington iki şeyin peşinde: 

St. John’un kodesi boylam ası ve Dayton üe Wüîter’m ölümüne 

sebep olan kişinin kimliğinin açığa çıkması. O hırslı bir adam. 

Bu pazarlıkla beni ele geçirmesi ona çok büjnik bir başan sağlar, 

değü mi?”

Simon çizmesini huzursuzca yere vurmaya başladı. “Sana 

katılıyorum. Etrafındaki çemberin giderek daraldığını hissediyor 

ama bu konuda hiçbir şey yapamıyorum.”

Maria da aynı şeyi hissediyordu.

Mayfair’e olan yolculuk acı verecek kadar uzun sürdü ve o 

geceki hareketliliğm ardmdan zonklamaya başlayan yarası Maria\-a 

büyük bir ızdırap yaşattı. Zihninde dönüp duran düşüncelerin ve 

ne yapacağını büememenin etkisiyle dayak yemiş gibi hisseden 

genç kadın metanetini korum akta zorlanıyordu. Bir kez daha 

bir piyondan farksız olduğunu ve kendisine sadece başkalarına 

sağladığı faydalarından dolayı değer verildiğini hissediyordu. 

Ama günün birinde onu sömüren bütün bu insanlardan kurtu

lacaktı. Amelia’yla birhkte kaçacak, her şeye yeniden başlayacak 
ve mutluluğa erişecekti.

Eve ulaştıklarında Simon onun merdivenlerden çıkmasına 
yardımcı oldu. Sarah ’yi odadan gönderei-ek Maria’vı kendi elle

riyle soydu. İri elleri kibardı ve M aria’nın her hücresine nüfuz
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eden acmın fazlasıyla farkındaydı. Onu nazikçe yatağa yatırıp 
sargılarım değiştirdi ve kumaşın üzerindeki taze kan lekelerinden 
duyduğu endişeya mmJdandı.

Maria kendini kuş tüyü yastıklara bu-akmanın verdiği huzurla 
gözlerini kapayarak. “En azmdan yaram temiz,” diye fısıldadı.

‘‘Al bakalım.”

M aria’nm ağzına bir kaşık sokuldu ve hemen arkasından 
boğazından afyon ruhu aktı. Suyla mideyle ulaşan ilaç etkisini 
kısa zamanda gösterip onu perişan eden acıyı hafifletti.

“Kendini nasd hissediywsun, m huirnin?’ Simon parmaklarım 
Maria’mn alnında dolaştırıp usulca şakaklarım  ovdu.

“Sana minnettarım.” M aıia’mn ağzında yuvarlanan kelimeler 
Simon'm dudaklarım onunkilerin üzerinde gezdirmesiyle birlikte 
tath birer mırıltıya dönüştü. Genç kadm derin bir nefes alıp onun 

teninden yayılan o çok sevdiği kokuyu ciğerlerine çekti. Ardmdan 
elini tutup sıktı.

“Şimdi biraz dinlen ki iyileşesin,” dedi Simon onu azarlarca- 
sına. “Sana ihtiyacım var.”

Maria başım salladıktan sonra uykuya daldı.

Tatsız rüyalar gördü. Kalbi, yaşadığı sıkmtı yüzünden ye
rinden çıkacakmış gibi atarken bir türlü ulaşamadığı Amelia’mn 
peşinden koşuyor ve zihninde Welton’m kahkahalanmn yanküanm 
duyuyordu. Olduğu yerde sıçradı ve bu omuzundaki acıyı iyice 
artırdı, inleyerek uyandı.

“Sakin ol,” dedi yanmdan gelen boğuk bir ses.

Yüzünü çevirdiğinde yanağım sıcak, çıplak bir göğse bas
tırmış olduğunu fark etti. Başımn altında kalın tüyler vardı ve 
güçlü kollar camm daha fazla yakmamaya özen göstererek onu 
mümkün olduğunca hareketsiz tutmaya çalışıyordu.

İçeri sızan ay ışığı, serin akşam rüzgârmı odaya davet edecek 
şekilde yukan çekilmiş olan pencere kanadmı aydmlatıyordu.
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Belli ki kanat, sadece rüzgân  değil, M aria’mn yatağmdaki 

adam» da içeri davet etmişti.

“Christopher,” diye fisıldadı genç kadın aşina olduğu koUarda 

huzur bulduğunu hissederek.

Christopher ismini duymaktan etkilenmiş gibi nefesini buaktı 

ve gögsa M aria’mn başınm  altında inip kalktı. Oda karanlıktı ve 

Maria saati göremese de uzun zamandır uyuduğunu biliyordu.

“Burada ne işin var?”

Christopher kısa bir sessizliğin ardından, “Bilmiyorum,” dedi.

“Adam larım ı atlatm ayı nasü başardm ?”

“Biraz zor oldu am a üstesinden geldim.”

“BeDi oluyor,” dedi M aria alaycı bir sesle. Maria’mn Christop- 

her’ın gergin karın kasları üzerinde duran yumruğu gevşedi ve 

genç kadm avucunu açarak ona dokundu. Ardmdan ehni aşağılara 

indirip pantolonunun kuşağım  bıüdu.

“Demek tam am en çıplak değilsin,” diye belirtti.

“Öyle olmamı mı istersin?”

“Senin, üzerinde pantolon yokken yakalandığım düşünmenin 

eğlenceU bir tarafı olduğunu itiraf etmehyim.”

“Zaüm kadın.” Christopher’m boğuk sesinde sevgi dolu bir 

tını vardı.

Maria’mn alnına bir öpücük kondurduktan sonra kayan örrüyü 

tekrar onun yarah omuzunun üzerine çekti. “Beni o halde bırakıp 

gittiğin için seni azarlam aya geldim. Öfkehydim ve rahaüatümaya 

ihtiyacım vardı.”

“Bana âşık mısm yoksa?’ dedi Maria ona takılarak. Bu soruya 

yanıt almak için duyduğu hevesi özenle gizledi.

“Bana verilen sözlerin tutulmasını beklerim.’’ Bu gayet açık 
bir uyarıydı.

“Sen de bana bir söz vermiştin.”
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“Ben sözümü tuttum,” diye mınidandı Christopher. “Sen de 
aym şejn söylej’ebilir misin?”

Maria arkasma yaslanarak ona baktı. “Bu haldeyken nasıl 
cinsel ilişkiye girebilirim ki?”

“B ir dokunuş, bir öpücük.” Christopher ışıl ışıl parlayan 
gözlerini ona çevirdi. “Davetkâr bir bakış büe yeter.”

Maria bir süre Christopher’ı inceleyip vücudımun bu adama 

verdiği tepkileri düşündü. Onu neden bu kadar çekici bulduğunu 
bümiyordu. Hoşa gidecek pek çok yanı vardı ama karşısındakini 
temkinli davranmaya zorlayan özellikleri daha fazlaydı. “Sen bir 

kadım öptün.”

“Verdiğin tepkiyi görmeye değdi.”

Maria buruk ve alaycı bir ses çıkararak usulca güldü. Çok 
geçmeden ona katüan Christopher’m neşeli sesini duymak keyif 

vericiydi.

“Biz berbat bir çiftiz,” dedi genç adam.

“Evet. Bu mümkün olsa bü’birimizden uzak durmayı önerirdim.” 

Christopher’m eli Maria’mn sırtmı okşadı. “Gördüğün kadın 
Angehca’ydı. Quinn onu yakından tamyor.”

“Ah.” Maria başmı salladı.

Christopher çenesini tutup onu bir kez daha gözlerinin içine 
bakmaya zorlayarak, “Quinn yan odada kahyor. Evdeki yeri bu 
kadar önemliyse,” dedi sert bir sesle, “neden şu an yamnda değü?’ 

“Sen Simon ve Eddington’ı kafana takmamahsın, ben de 
Angelica’yı. Birbirimizden ayrı olduğumuzda yaptıklarımızın 
üişkimize etkisi olmamak.”

Christopher’m dudakları tek çizgi halini aldı. “Böyle olması 
gerektiğinde hemfikiriz. Ama gerekeni yapmıyoruz.”

“Aramızda yaşanan şey seksti. Tekrar ilişkiye girsek büe bu 
seksten fazlası olmayacak.”

“Harika bir seks,” diye düzeltti Christopher.
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"Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?’ Maria karanlıkta seçe

bildiği kadarıyla onun yüz hatlarını inceledi,

Christopher gülümseyince nefesi kesildi. “Ben böyle olacağım 

en başından beri tahmin ediyordum.” Genç adam parmaklarmı 

onun dudaklarında gezdirdi. “B ir an önce iyüeş ki yataktaki 
aktivitelerimize tekrar başlayalım . Şimdi anlat bakahm. Welton 

senden ne istedi de dinlenip iyileşmek yerine dışan çıkmak zo

runda kaldın?’

“Sedgewick neden beni önceden tamyormuş ve senin benim 

kavalyem olduğunu düşünüyormuş gibi yamma geldi?*

İkisi de herhangi bir itirafta bulunmak istemediği için sessizce 

birbirlerine baktılar. N ihayet M aria iç geçirerek Christopher'a 

so k u ld u . Yatağında bir erkeğin olmasım, güçlü kolların verdiği 

huzuru ve yakışıldı bir adamdan yayüan sıcakhğı ne çok özlemişti. 

Dile getirilmemiş gerçekler nedense onu Christopher’a daha da 

yakınlaştırmıştı. B irbirilerinden farksız olduklarım inkâr ede

bilmek imkânsızdı.

“Erkek kardeşim  bir ajandı,” dedi Christopher birden. Maria 

saçlannm arasm da onun sıcak nefesini hissetti.

Bakışlanm  pencerenin ardm daki yıldızlı geceye çe\-iren genç 

kadın gözlerini kırpıştırıp nefesini tutarak onun kendisine neden 

böyle bir itirafta bulunduğunu merak etti.

“Çok şey büiyordu,” diye devam etti Christopher duygıüardan 

yoksun bir sesle. “Ve bunlan benimle paylaşmışa. Çaresizce para\'a 

ihtiyacı vardı ve ben de ona büdiğim tek yöntemle para buldum."

“Kanun dışı yollarla.” M aria ’da zaman zaman omm iri bir 

yüreğe sahip olduğuna dair oluşan izlenimler bir anda açıklana

bilir hale gelmişti. Kendisi de kardeşinin mutluluğu için kanuna 

karşı geliyordu.

“Evet. Kardeşim yaptıklarınu öğrendiğinde çılgına döndü. Ona 

yardım etmek için canımı ortaya koymamdan hiç hoşlanmanuştı.”



“Elbette.”
“Bu yüzden bana yardım etmek üzere Londra'ya geldi ve pek 

çok kez hayatımı kurtaı-dı. Karşıma çıkacak tuzaklardan önceden 
haberim oluyordu.”

“Alçakça.” diye fısüdadı Maria elini onun vücudunda gezdi
rerek. “Ve çok da akıUıca.”

“Biz de öyle düşünüyorduk. Ta ki yaptıklarımız ortaya çı
kana dek.”

“Ah.”
“O günden sonra bizi kardeşimin hayatıyla tehdit ederek 

işbiriliğine zorladılar. Bu pis bir işti ve sonunda ölüm geldi. 
Nigel beni kurtarmak istedi ve bunu başardı ama karşılığında 
hayatından oldu.”

“Çok üzgünüm.” Maria dudaklarını onun göğsüne bastırıp 
öylece kaldı. Bir kardeşi kaybetmenin ne demek olduğunu iyi 
büiyordu. Kendisinin Ameha’yı kurtarma ihtimali vardı. Oysa 
Christopher kardeşini sonsuza dek yitirmişti. “Birbirinize çok 
düşkündünüz, değil mi?”

“Onu seviyordum.”

Bu basit açıklama Maria’yı tepeden tırnağa sarstı. Christopher’m 
dudağmdan çıkan kelimelerin onun yenilmez görüntüsüne en ufak 
bir olumsuz etkisi olmamıştı. Bu kelimeler öylesine muazzam bir 
güçle sarf edilmişlerdi ki asla bir zayıflık belirtisi olarak algıla
namazdı. “Büroya bu yüzden mi kin dujnıyorsun?’

“Kısmen. Dahası da var.”

“Bana bunları sana acıyıp yardım etmem için mi anlattm?” 

“Öyle sayıhr. Ayrıca şu am konuşmadığımız takdirde geçmi
şimizle baş başa kalmz.”

Aldığı aıfyon ruhunun ve kişiliğini bir türlü çözemediği 
Christopher’m etkisiyle tüm dengesi altüst olan Maria gözlerini 
kapadı. “Neden bir şeyleri konuşmak zorundayız ki? Neden bu
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ilişkiri seksle sımrlamıyor ve sadece amacına ulaşmak için ihtiyaç 
duyduğun düzeyde tutmuyorsun?”

Marisı, Clıristopher ın başını yastıkların üzerine bıraktığını 
I f i s s e t t i .  Bu Öfkeyle yapılmış bir hareketti.

“Kendimi hiçbir şekilde güvenemediğim, hasta bir kadmla 
y a ta k ta  buluyorum. Eğer burada hiç konuşmadan oturursam, 
kendim i neden başka bir yerde değil de bu yatakta olduğum ko

n usun da sorgulamaktan çıldırabilirim. Şu an sevişemeyeceğimize 
göre kendimi oyalayacak başka bir şeye ihtiyacım var.”

“Ağzından la f almak için yapmam gereken bu mu? Seni vücu

dumdan yoksun bırakmak mı? Bunu yaparsam kendini oyalamak 
için bana sırlarım mı açarsm ?’

Maria, Christopher sessizce homurdanınca ürperdi. Bu. 
vü c u d u n u n  korkuyla değil küçük bir arzu ateşiyle verdiği bir 

tepkiydi. Christopher, M aria’mn yamndayken nasü davranması 
gerektiğine karar veremiyordu. Maria genç adamm neler hisset
tiğini büdiği için ona acıdı.

“Dayton’ı seviyordum,” dedi. Bunu bir fısütı kadar sessizce 

söylemişti.

Christopher’m iri vücudu M aria’nm bedeni altmda gerildi.

“İyi bir adamdı ve ben de ona aynı şeküde davTanmak için 
elimden geleni yaptım. O zamanlar çok genç ve tecrübesizdim, 

o ise yetenekli ve hayat doluydu. Dayton bana ayakta durman 
öğretti. Ben de ona bunun karşılığmı haömtım kaybetmesine ne
den olarak ödedim.” M aria bu kaybın sebep olduğu acımn sesine 
yansımasma engel olamamıştı.

“Maria.” Christopher elini onun saçlarına götürerek başmı 
tuttu. Başka hiçbir şey söylemedi ama zaten bunu yapmasına 
gerek yoktu.

Maria onunla çok küçük bir sırrım paylaşmıştı ama kencüni 
içinde ne var ne yoksa dökmüş gibi hissediyonfu. Bu duygudan
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hoşlanmamıştı. Christopher onun yaşadığı duygu karmaşasıty^ 
farkındaj'mış gibi başım .yüzüne doğru çevirdi ve dudaklarım 
onunkilere yaklaştu'dı.

Önce dilini hafif bir dokunuşla a lt dudağının üzerinde gez 
dirdi. Ardından Sim oninkilerden çok daha ince, sert ve talepkâr 
olan dudaklarım  M aria’nın d u d ak la rın a  bastırd ı, Başmı eğip 
dudaklarım tamamen ağzına aldı ve nefesini çabp kendi nefesi 
haline getirdi, M aria bu değişimle m ücadele ederken bile bir 

şe.yin farkındaydı. Fiziksel tem as her ikisini de rahatlatıyordu.

Genç kadın kendini Christopher’a sundu. Yaptıklan her 
hareket ağır ve kontrollüydü. Dillerinin her dokunuşu dikkatle 
tasarlanmıştı. Bu önceden planlanmış ve bir amaç doğrultusunda 
gerçekleşen temkinli bir birleşmeydi. Ön sevişme yoktu. Sadece 
sonuç vardı. Artık işin içine duygular karışmayacaktı.

Sonra Maria, Christopher’m elini bulup parmaklarını onun
kilere kenetleyerek her şeyi berbat etti.

Kavrayışlan sertleşti ve heyecan dolu bir irülti duyuldu. Maria 
bu iniltinin kendisinden mi yoksa Christopher’dan mı çıktığım 
anlayamadı. Aralarmda oluşan bu ani yakınlaşma cesaretini kırdı 
ve geri çekilip yüzünü Christopher’m boynunun omuzuyla birleştiği 
yere gizledi, Christopher sessizlikte gürültüyle nefes alıyordu ve 
çabasına ortak olan göğsü hızla inip kalkıyordu.

Eddington, Maria’ya onu Welton’dan kurtarmayı ve dolayısıyla 
Amelia’ya kavuşmasım sağlamayı teklif etmek üzere yarm orada 
olacaktı. Maria’nm bütün bunlar karşılığında yapması gereken 
tek şey Christopher’ı gümüş bir tepsi içerisinde ona sunmaktı.

Nefes almakta hâlâ zorlanan genç kadın Christopher’m 
kokusunu içine çekti.

“Maria.”

Onun ismini söylemişti. Boğuk bir sesle. Başka tek bir kelime 
bile etmemişti ama bir kez daha bu kadarı yeterliydi.

164 Tutku Oyunları



Amelia, Lincolnshire’daki geçici evi olan küçük malikâneden çıktı 
ve temiz havayı ciğerlerine çekti. Kaldıkları her evin bir açıdsın 
nıutlaka bakıma ihtiyacı oluyordu, örneğin buranın her köşesi 
tozla kaplıydı ve bu evlerin hepsi de babasının tamdıklannın 
şehirden uzakta olan mülkleriydi. Amelia babasımn bu mülkleri 
kullanma hakkını nasıl elde ettiğini bilmiyordu ama zaten onun 
hayatı tamamen bilinmezlerden oluşuyordu. Etrafmdaki herkes 
sadece ona ısrarla kız kardeşi Maria’nm yoldan çıktığmı söylüyordu.

Evin yan tarafında duran Amelia bakışlarım ahırlara çevi
rip Colin’in uzun boylu, zayıf vücudunu görmeyi ve bunun içmi 
rahatlatmasını bekledi. Yakışıkh seyis Amelia’nm arabaasınm 
yeğeniydi ve ikisi çocukluklarından beri bir aradaydı. Colin, 
Amelia’dan üç yaş büyüktü ama çok daha olgun görünüyordu. 
İkisi eskiden arkadaştı ve Colin’in işten vakit bulduğu zamanlar 
birlikte oyun oynuyor, çayırlarda koşuyor ve sahip olduklarmdan 
tamamen farkh koşullarda yaşayan iki insammş gibi davramyordu.

Bütün bunlar çok uzun zaman öncesinde kalmıştı. Şimdi Colin 
iyice olgunlaşmış ve Amelia’dan uzaklaşmıştı. Artık boş zaman- 
larmı ya kendisiyle yaşıt ya da daha yaşh kadınlarla veya diğer 
hizmetlilerle geçiriyordu. Amelia’dan köşe bucak kaçıyor, onunla 
konuşmak zorunda kaldığı zamanlarda da kaba ve hm̂ suz oluyordu 
Ameha on dokuz yaşmdaki bir dehkanh için henüz on altı yaşmda 
olan sinir bozucu bir çocuktu. Buna rağmen Cohn’e smlsıklam 
âşıktı. Hep öyle olmuştu. Bu âşkın sonsuza dek sürmemesi için 
Tanrı’ya yalvarıyordu. O gururlu bir kızdı ve ilgi duyduğu kişi 
tarafından reddedilmek öylesine aşağdancıydı ki günün birinde 
Colin’e karşı hiçbir şey hissetmemek için dua ediyordu.

Ameha gözleri Colin’i aradığı içhı kendine kızar¿ık bakışlarım 
başka tarafa çevirdi ve her gün biraz bürüyerek egzei-siz yaptığı 
bakımsız patikayı buldu.

Son öğretmeni, Colin onu kalbini kıracak şekilde başından 
savdığı için ağlayan Ameha’ya, "Bir gün sen de bu aşktan vazge-
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çeceksin.” demişti. Amelia bunun doğru çıkmasmı, günün birinde 
bu çocukça sevdadan vazgeçebilmeyi um uj'ordu.

Bir an önce. Lütfen Tanrım, bir an önce.

Bonesini elinde sallayan A m eba çizme giymiş, çevik ayak. 
îanyla ^bikseJen ağaç kökleıin in  ve düşen y ap rak  yığınlannan 
üzerinden atlayarak evin etrafını dolaştı.

Özgürlüğünü sınırlaj'an tahta çitlere ulaştığında durdu ve 
ilk defa oradan kaçıp gitmenin nasıl bir şey olacağını düşündü 
Daha önce hiç böyle bir fikre kapılmamıştı ama Maria’mn ona 
kaıoışma çabası düşüncelerini tamamen değiştirmişti. Dışanda 
ne vardı? Hizmetçilerden, bir öğretmenden ve yollarda geçen bir 
ha.vattan oluşan önemsiz varbğınm ötesinde onu ne tür maceralar 
bekbyordu?

“Ah, demek tath kız gezintiye çıkmış.”
Arkasmdan gelen bu kaba erkek sesiyle irkilen Ameba öylesine 

hızh bir şeküde geriye döndü ki neredeyse yere 3oıvarlanacaktı.
Elini yerinden çıkacakmış gibi atan kalbinin üzerine yerleşti

rip, ‘Yüce Tannm,” diye haykırdı nefes nefese. Birkaç metre ötede 
duran çilb genç, babasımn yeni uşaklanndan biriydi. Maria’yla 
yapüan kavgada kaybettiği çabşanlanmn yerine aldütlanndan 
biri. “Beni korkuttun.”

“Affedersin,” dedi çocuk özür düercesine gülümseyerek. Bu 
kahverengi saçh, kısa boylu ve güçlü çocuk Amelia’nm güvenb- 
ğini sağlayarak geçinen çabşanlann en genciydi. Elbette Amelia 
son zamanlarda bu çabşanlann asü amacmın başkalarmm içeri 
girmesine engel olmaktan çok onun dışarı çıkmasmı engellemek 
olduğundan şüphe duymaya başlamıştı.

Amelia çocuğun elinde uzun bir sınk olduğunu fark etti. “O 

sırıkla ne yapıyorsun?”

“Balık tutmaya gidiyorum.” Çocuk başıyla çitin diğer tarafim 

işaret etti. “Şurada bir dere var.”
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“Ah.” Amelia yüreğindeki hayal kırıklığını bu şekilde sesine 
yansıtmayı istememişti.

Çocuk açık mavi gözleriyle onu dikkatle süzerek, “Balık tut
mayı sever misin?” diye sordu. Yünlü pantolon ve ceketi, beresinin 
a lt ın d a n  çıkan fazlasıyla uzun bukleleriyle hiç de bahk tutmaya 
gidiyormuş gibi görünmüyordu ama Amelia ne bilirdi ki?

“Bilmem,” diye itiraf etti. “Hiç bahk tutmadım.”

Sırıtan gencin yüzünde öylesine çocuksu bir ifade vardı ki 
Ameha onun kendisiyle yaşıt hatta belki daha bile genç olabile
ceğini düşündü. “Denemeye ne dersin?’ diye bir tekhfte bulundu 
çocuk. “Bana eşhk etmene itirazım yok.”

Meraklanan ama tedbiri elden bırakmayan Amelia kaşlanm 

çattı.

Çocuk ona, “Balıklar seni ısırabilir ama ben ısırmam,” diye 

takıldı.

Amelia alt dudağını kemirdi.

“Hadi gel. Dickie bu tarafa gehp senin dışan çıkmana engel 
olmadan önce gidehm.” Çocuk, Ameha’nm yanmdan geçip alçak 
çitin üzerinden atladı. Ardmdan elini ona uzattı. “Dere çok uzakta 
sajalmaz. Hoşuna gitmezse hemen geri döneriz.”

Amelia gitmemesi gerektiğini az çok bümesine rağmen ah- 
şılmışın tamamen dışmda olan yeni ve farkh bir şey yapmamn 
verdiği heyecandan hoşlanarak çocuğun peşinden gitti.

“Adm ne?’ diye sordu onun yardınuyla çitin üzerinden atlarken.

“Benedict. Ama herkes bana Benny der.”

“Selam, Benny.” Amelia utangaç bir edayla gülümsedi. “Ben 
Ameha.”

Benny, Amelia’nm elini bırakıp şapkasımn kenarına doku
narak gösterişli bir selam verdikten sonra ona yardım edebilmek 
için kenara koyduğu sırığı tekrar eline aldı.
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Bir süre hiç konuşmadan yürü5hip sık ağaçların arasından 
geçtiler ve nihayet akan suyun sesini duydular.

Amelia yan gözle Benny’yi süzerek, “Lord VVelton’ın yanında 
çahşmaj'a nasd başladın?” diye sordu.

Çocuk omuzlarını silkti. “Birisini aradıklarım duydum ve 
gitmem söjdenen yere gittim.”

“Bu nasd bir hayat?” dedi Ameha. “Burada ne öğreneceksin 
ki? Artık sana ihtiyaç duyulmadığında ne yapacaksın?’

Gülümsej'^en Benny’nin gözleri, şapkasımn kenanrun ysu-attığ, 
gölgenin altında ışd ışd parladı. “Londra için para biriktiriyorum. 
O zamana kadar deneyim kazanmış olacağım. Sonra da gidip St. 
John’un yanmda çalışacağım.”

“O da kim? Ne iş yapar?”
Benny aniden durup şaşkın gözlerle ona baktı. Ardından 

gözlerini kırpıştırarak belh behrsiz duyulan bir ıshk çaldı. “Senin 
dünyadan haberin yok,” diye mırddamp başmı Ud yana salladıktan 
sonra yürümeye devam etti.

Yalpalayarak onun peşinden giden Ameha, “Bu da ne demek 
oluyor?” diye sızlandı.

“Boşver.”
Ağaçlarm arasmdan çdap küçük ama hızlı akan bir dereye 

doğru yürüdüler. Taşh bir yatağı olan bu sığ derenin bulunduğu 
yer çok güzeldi ve etraf daha önce neredeyse hiç kimse üzerine 
ayak basmamış gibi bakir görünüyordu. Amelia kendini bir kü
tüğün üzerine bıraktı ve beline dek uzanan saçlarmı sabırsızca 
omuzunun üzerinden arkaya iterek çizmelerinin iplerini çözmeye 
başladı. Benny derenin kıyısına yürüjnip ceketini çıkardı. O ken
dine rahat bir yer bulduğunda Amelia da çoraplarım çıkarmıştı. 
Eteklerini jnıkan kaldırıp dereye doğru yürüdü ve ayaklarını 
dikkatle suya soktu. Buz gibi soğuk su nefesini kesmişti.

“Balıklan ürkütüyorsun!” diye yakındı Benny.
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Amelia, CoLin’le birlikte kurbağa yavrusu avladıklan, çamurun 
içinde j-uvarlandıklan günleri hatırlayarak,“Ah, bu harikar diye 
haykırdı. “Teşekkür ederim!”

Benny kaşlarım çatarak ona baktı. “Ne için?’

“Beni buraya getirdiğin için. Benimle konuştuğun için.” Ame
lia gülerek olduğu yerde döndü ve üzeri düz bir kayaya basarak 
gendeleyince şaşkınlıkla haykırdı. Cesur Benny ayağa hrlayıp 
onu tutmak istedi ama vücudunun yansı suya girmiş bir halde 
gp-tüstü yere düştü ve Amelia da üzerine jmvarlandı.

Amelia kendine hâkim olamayıp gülmeye başladı ve sonra 

da bir gülme krizine girdi.

“Babam hep asillerin biraz deh olduğunu söyler,” diye mı

rıldandı Benny.

Amelia tam ayağa kalkacakken eski bir çift çizme gördü ve 

birisi onu çiçekli elbisesinin ensesinden tutarak gayet kaba bir 
şekilde yukarı kaldırdı.

“Burada ne halt ettiğini sanıyorsun?” diye gürledi Colin 

öfkeyle ona bakarak.

Bu durum karşısında gözleri büyüyen Amelia’nm kahkahası 
sessizliğe dönüştü. Siyah saçlı, siyah gözlü, bronz tenli Colin'in 
iri kemikh vücudu dilinin damağınm kurumasma sebep olmuştu.

Son öğretmeni onda çingene kam olduğunu söylemişti.

Boyu ne zaman bu kadar uzamıştı? Ameha'ya tepeden ba
kıyordu ve saçlan alnına düşmüştü. Bakışları onu olduğu yerde 
kıvrandıracak kadar yoğundu. Keskin hath çenesi ve bilge ba
kışlara sahip gözleri çocukluktan tamamen çıktığım söylüyordu. 
Amelia’nm o çok sevdiği dostu nereye gitmişti?

Genç kız hüzünle o dostun sonsuza dek yok olduğımu fark etti.

Bu kaybın verdiği acıjn gizleyebilmek için başım öne eğdi. 
“Biraz eğleniyordum,” dedi usulca.
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Colin’in bakışlarının başmı delip beyninin içine işlediğini 
hissettiği uzunca biı- süre geçti. Ardmdan Colin’in boğazından 
telaşlı bir homurtu koptu.

“Ondan uzak dur,” diye bağırdı şimdi ayaklarının dibinde 
oturan Benny’ye.

Bu sözlerle birlikte Amelia’yi dirseğinden tutup peşinden 
sürükledi ve yhirürken onun çizme ve çoraplarım da yerden aldı.

“Bırak beni,” diye direndi Amelia. Ayaklan yerdeki kuru yap
rakları eziyordu. Colin bir an bile tereddüt etmeden onu omzuna 
attı ve zafer kazanmış bir savaşçı edasıyla ağaçlarm araşma daldı,

“İndir beni!” diye haykırdı utançtan yerin dibine giren Ame
lia. Yüzünün önünden dökülen saçları neredeyse geçtikleri yolu 

süpürüjwdu.
Ama Colin bunu umursamadı ve küçük bir açıklığa çıktık- 

larmda nihayet onu omzundan indirip eşyalarım yere bıraktı.

Amelia joıtkunup çenesini yukan kaldırdı. “Ben çocuk değilim! 
Kendi kararlarımı verebilirim.”

Colin gözlerini kıstı ve kollarım ağır işlerde çalışarak elde 
ettiği güçlü kaslarım gözler önüne serecek şekilde göğsünde 
kavuşturdu. Üzerindeki pantolon ve kazakla son derece sert ve 
her şeye hazırlıkh görünüyordu. Bu haliyle Amelia’nm içinde 
uyanan tuhaf duygulann ijdce yoğunlaşmasına, kasıklarında 
başlayan sancmm vücudunun diğer kısımlanna da yajalmasma 
neden olmuştu.

“Vereceğin kararlardan birinin saçlanm toplamak olmasım 
öneririm,” dedi Colin buz gibi soğuk bir sesle. “Artık onlan salık 
bırakamayacak kadar büyüdün.”

“Camm ne isterse onu yapanm.”

Colin’in çene kaslarmdan biri seğirdi. “Canımn istediği şey 
onun gibilerle hoplayıp zıplamaksa bunu yapamazsın.” Başıyla 
arkasım işaret etti.
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Amelia alaycı, sert bir kahkaha attı. “Sen kim oluyorsun da 
bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun? Sen bir hizmetçisin, 
genim babam ise bu imparatorluğun bir lordu.”

Colin se r t  b ir  n e fes a ld ı. “B a n a  b u n u  h a tırla tm a n a  gerek 

yok. Ç izm elerini giy.”

“Giymeyeceğim.” Kollarını yeni yeni gelişmeye başlayan gö
ğüslerinin altmda birleştiren Amelia kibirli bir ifade takınmayı 
um arak tek kaşım yukan kaldırdı.

“S ab n ra ı zorlama, Amelia.” Colin bakışlarım aşağı çevirip 
ö&esini ifade eden bir ses çıkardı. “Giy şu lanet olasıca çizmelerini.” 

“Ah, çek git buradan!” diye haykırdı Amelia eUerini ynkan 
kaldırarak. Eski Colin’e kavuşma umudımu yavaş yavaş yitirmeye 
başlamış ve bu yeni Colin’den usanmıştı. “Hem senin burada ne 
işin var? Yıllardır ük kez eğlenceU vakit geçiriyorum ve sen gelip 
her şeyi berbat ediyorsun.”

“Her zamankinden uzun bir süre ortadan kayboldun,” dedi 
Colin sert bir sesle onu suçlarcasma. ‘Yaramazhktan uzak durman 
için birüerinin gelip seni alması gerekiyordu.”

“Ne kadar zamandır ortalarda görünmediğimi sen nereden 
biliyorsun ki? Benimle ancak moralin bozuk olup hmcım birile- 
rinden çıkarman gerektiğinde ügüemyorsun.” Ameha ayağım 
yere vurmaya çalıştı ama bu hareket ayaklan çıplak olduğu için 
beklenen etkiyi yaratmadı. “Ayrıca dost edinmek, istenmeyen bir 

davranış değildir.”

“Bu tür insanlarla dost olmak istemezsin.”

“Ben herhangi biriyle dost olmak istiyorum! Sen bü>-ü>-üp 
benden nefret etmeye başladıktan sonra hiç dostum kalmadı.” 

Dudakları tek çizgi halini alan Colin her iki ehni birden gür 
saçlarının arasmda gezdirerek honuu-dandı. Ameha onun ellerini 
kıskanıyor, o parlak saçlara kendi eUerinin dokımmasım istiyordu.
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Tutku Oyunları

“Erkeklerden uzak dur,” diye em re tti Colin itiraz kabul 
etmej^en bü- sesle. Ai'dından her şeye rağm en ona itiraz etmeye 
hazu'lanan Amelia’mn yam ndan geçip m alikâneye doğru yürüdü.

Amelia onun geniş sırtm a bakarak  arkasından  dil çıkardı 
ve göğsündeki acı.vla m ücadele etm eye çalıştı. Colin kimseyle 
kendisiyle konuştuğu gibi sert ve kaba bü' şekilde konuşmuyordu. 
Bu durum  canını acıtıyor, Colin’i geride bırakıp oradan kaçma 
hayalini iyice kamçılrçordu.

Yere eğilip çoraplai'im alırken bu dünyaya geldiğine pişman 
olduğunu hissetti. Ancak çok geçmeden Lx)n<ira’ya gidecek ve 
sosyeteye takdim edilecekti. İşte o zaman evlenecek ve Colin’i 
unutacaktı.

Çenesini sıktı. “Seni unutacağım, Colin Mitchell. Seni unu
tacağım."



On Birinci Bölüm

Maria uyandığında Christopher gitmişti. Bir süre öylece 
yatıp karyolanın üzerini örten sayvana bakzırak sonunun 

ne olacağı belli olmayan ilişkilerini çözmeye çalıştı. Christopher 
bekliyordu. Maria’mn büroyla ilgili faydalanabileceği bir itirafta 
bulunmasım bekliyordu. Maria, Dayton’ı sevdiğini açıklamasımn 
onun düşüncelerini değiştirip değiştirmediğini bümiyordu. Elbette 
o ük kocasını çok sevilen bir amca gibi görmüş ve kocası da ona 
fazlasıyla düşkün olduğu bir yeğen gibi davranmıştı ama Maria, 
Christopher’ı bu konuda yamitmasımn en doğrusu olacağma 
inamyordu.

Dayton kontu onunla evlenebümek için Welton a küçük bir 
servet ödediğinde, Neden? diye sormuştu Maria.

Müşfik gözleri acıyla dolarak, Mathilda’mı kaybettim, demişti 
Dayton sadece. O günden beri uğruna yaşanacak çok az şeyim 
kaldı. Sana yardım etmek bana bir yaşama sebebi verecek.

Evlendikten sonra yerleştikleri taşrada Da\ton düşmanı 
yanütmak konusundaki kayda değer bügisini ve dövüş yetene
ğini kullanarak M aria’yı eğitmişti. Coğtı zaman şafakla birlikte 
kalkıyor ve günü eskrim ya da atıcılık gibi fiziksel aktivitelerle 
geçiriyorlardı. Akşamlan kriptoloji ya da karanlık işlerde yetenek



leri olan adamlan bulma jüntemlerini tartışıyorlardı. M aria’nm 

Amelia’ya kavuşmak için ne gerekiyorsa yapacağını bilen Dayton 

hiçbir şeyi şansa bu'akmamıştı.

Maria bunları düşündüğü sırada odaya giren Simon, “Bu 
sabah kendini nasıl hissediyorsun?” diye sordu. Pantolonu ve 
cilalanmış uzun çizmeleriyle binici kıyafetlerine bürünmüştü. 
Rüzgârm etkisiyle geriye yatan saçlan ve teninden yaydan at 
kokusu Maria’ya onun ata binmekten döndüğünü söylüyordu. 
“Ija uyudun mu?”

Afaria, Dayton’la ilgili güzel hatıraları zihninin derinlikle
rine iterek bu soruyu düşündü. “Ujnıdum,” dedi gerçekten de iyi 
U3aımuş olduğu için biraz şaşırarak. Amelia’yı gördüğünden beri 
ilk kez dün gece kâbus görmeden uyumuştu. Bunun sebebinin 
Chı-istopher olduğunu büiyordu. Christopher her şeye hazırlıklaydı 
ve bu da Maria’mn kendini güvende hissetmesini sağlamıştı. 
Gerçekte onun ne kadar tehlikeli bir adam olduğu düşünülecek 
olursa aslında bu bii'az tuhaftı.

“Dün gece Bernadette’in Yeri’ne gidip Daphne’yle görüştüm.” 
Simon, Maria’mn doğrulmasına yardımcı olup sırtım yastıklara 
dayamasını sağladı. “Görünüşe bakılırsa başımıza talih kuşu 
kondu. Welton, adı Beth olan yeni bir kızla Ugüeniyormuş. Ama 
beUi ki kız onun bazı cinsel fantezilerinden hoşlanmamış, bu da 
Welton’m daha çeşitli zevkleri olan Daphne’yle zaman geçirmeye 
başlamasını sağlamış.”

Maria gülümsedi. “Artık talih biraz yüzüme gülse iyi olur.” 
“Kesinlikle öyle.” Simon dikkatle ona baktı. “Bu sabah farklı 

görünüyorsun.”
“Umanm bu değişildik olumlu yöndedir.”

“Eskisinden çok daha iyi görünüyorsun.” Genç adamın du- 
daklanndaki gülümseme nefes kesiciydi. “Sana çay ve kahvaltı 
getirmelerini söyleyeceğim.”
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“Teşekkür ederim, Simon.” Maria odadan çıkmaya hazır
lan a n  Simon’m arkasından baktı. “Bugün Eddington gelecek,” 

diye seslendi.
“Unutmadım,” diye cevap verdi o da omzunun üzerinden.

Bir kez daha tek başma kalan Maria içinde bulunduğu çıkmazı 
düşündü. Herkesi mutlu etmenin bir yolu olmalıydı; Christopher, 
Welton ve Eddington’ı. Zihni hâlâ uyku mahmurluğu yaşıyordu 
ama yeterince zaman bulup sakin bir kafayla düşündüğü tak
dirde bu üç adamı hayatma onlardan fayda sağlayacak şekilde 
yerleştirmenin bir yolunu bulacağından emindi. Üçü de Maria’nm 
istediği şeylere sahipti ve genç kadın yeterince zekiyse onlan 
amacı doğrultusunda bir araya getirebilirdi.

Maria bunu akimda tutarak sabah saatlerini düşüncelerle 
boğuşarak geçirdi ve dalgın bir halde Eddingtorim ziyaretine 
hazırlandı. Üzerine dikkatle krem rengi günlük bir elbise geçirdi 
ve omzundaki bandajı bir şalla gizledi. Kendisine kontım geldiği 
haber verilene dek geçici bir plan yapmıştı. Bu plana, kontu, işle 
ilgili görüşmeleri yaptığı çahşma odası yerine salona kabul edecek 
kadar güveniyordu.

“Günaydın, lordum,” dedi abartıb denilebilecek kadar kibar 
bir edayla.

“Leydim.” Eddington reverans yaptı. Üzerindeki açık kahve
rengi pantolon ve koyu yeşil ceketle oldukça hoş görünüyordu. 
Dillere destan bir hovarda olduğunu her halijde belli ederek 
Maria’ya göz kırptıktan sonra sehpamn diğer tarafındaki mavi 

kanepeye yerleşti.
“Çay alır mısınız?” diye sordu Maria.

“Evet, teşekkürler.”
Maria çayı hazırlarken özellikle doğal ve sakin davranmaya 

çalışıyor, ellerini zarafetle hareket ettirmeye özen gösteriyordu.
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Yüzüne gizemli bir gülümseme yerleştirerek iki kez yan gözle 
Eddington’a baktı. Kontun bu harekete dudaklannı anlayışla 
ynıkan doğru kıvırarak karşılık vermesi onun Maria’nın oyna
dığı ojnınun farkmda olduğunu ama yine de bu oyuna katılmak 
istediğini söylüyordu.

“Bugün âdeta rüj'a gibisin.” diye mırıldandı Eddington onun 
uzattığı fincanı alarak.

“Farkındayım.”

Eddington güldü ve vahşi bir hayvan gibi sürekli tetikte 
olduğunu söyleyen yakışıklı jniz hatları yumuşajnverdi. Tedbirli 
halini mahmur beıkışlannm ardına gizlemeyi başarıyordu ama 
Maria onun gibileri ijd bilirdi.

‘Yapmacık davranmayan bu- kadınla karşılaşmak ne hoş.” 

“Sizin ilginizi çekebümek için epeyce zahmete girdim, lordum. 
Nasü çekici görüneceğimi bümeseydim şöhretimi doğrulayacak 
bir yaşam süremezdim.”

“Beni yatağa mı atmak istiyorsun?” Eddington kaşlarım 
^Tıkarı kaldırdı. “Açgözlü kadınlardan da hoşlanırım.”

Maria güldü. “Şu an hayatımda yeterince erkek var, teşek
kürler. Yine de bir kadının cüvesi güçlü bir araç saydır, değü miT’ 

Eddington sesini alçalttı. “Özelhkle de o cüveyi senin gibi 
çekici bir kadm yapıyorsa.”

Maria aralanndaki şakalaşmamn sona erdiğini, artık işle ilgili 
konuşmaya başladüdarmı vurgulamak için hızh hızh konuşarak, 
‘Teklifinizle ügüi bir karara vardım,” dedi.

Fincanını dudaklarma götüren kont gülümsedi. “Harika.” 

“Bu size Welton ve büroyu hayatımdan çıkarmaktan daha 
fazlasma mal olacak.”

“Öyle mi?” Kont gözlerini kısarak ona baktı.

“Hem de çok daha fazlasma,” diye uyardı Maria onu.
“Ne kadar mesela?” diye sordu kont kısık bir sesle.
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Maria umursamaz bir tavırla elini sallayarak gülümsedi. 
“Mali konulan sadece avukatım aracılığıyla konuşurum. Bunu 
yapmanın görgü kurallanna aykırı olduğunu ve çoğu zaman da 
tatsız durumlar yarattığını düşünüyorum. Size avukatıma nasıl 
ulaşabileceğinizi söylerim ve hesaplaşmayı onunla yaparsmız.” 

Eddington fincanını abartılı bir itinayla sehpaya koydu. 
“Benden para mı istiyorsun?” Nefesini bıraktı. O zeki bir adamdı. 
Maria’nm kendisine pahalıya patlayacağmı büiyordu. “Belki de 
ben St. John’un o kadar değerli olmadığım düşünüyorumdur.” 

“Elinizde sadece bir tanık var, tabü o da hâlâ hayattaysa. Adam 
öldüyse kayda değer bir şeye sahip değüsiniz. Benim dışımda.” 

“St. John’un aleyhine tanıkhk mı yapacaksm?’ dedi Eddington. 
Şimdi daha da temkinli davranmaya başlamıştı.

Maria başını onaylarcasma salladı.

“Peki, Dayton ve Winter’ın ölümleri ne olacak?’

“Ne olmuş onlara?”

“Bu iki adamın ölümüyle ilgili baş şüpheli sensin.”

Maria gülümsedi. “Belki onlan ben öldürdüm, lordum. Belki 
de öldürmedim. Her iki ihtimali de ispatlamakta serbestsiniz.” 

“Sana güvenebileceğimi nereden büeceğim?’

“Bunu bümeniz mümkün değü. 'Tıpkı benim bütün bunla- 
nn, beni kocalarımın ölümünden sorumlu tutmak için özenle 
tasarlanmış bir oyun olup olmadığım büemeyeceğim gibi.” Maria 
omuzlarını silkti. “Benimle ügüi riske girebüeceğinizi söylemiştiniz. 
Bu konudaki fikriniz değiştiyse, gidebüirsiniz.”

Eddington uzunca bir süre M aria’mn sözlerim düşündü. 
“Senin baştan çıkaran bir kadın kıhğına girmiş bir şej-tan mı 
yoksa etrafındaküerin gazabına uğramış bü" kurban nıı olduğuna 
karar veremiyorum.”

“Bu soruyu ben de her gün kendime soruyorum, lordum. Sa- 
lunm her üdsi de olduğumu söyleyebiliriz.” Maria ayağa kalkarak
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Eddington 1 da kalkmaya mecbur etti. “Kesin cevabı b^l^rsaf^2 
lütfen bana da haber verin.”

Kont sehpanın etrafindan dolaşarak M aria’nm önünde durdu 
Ona olması gerekenden çok daha yakın duruyordu. Amacı, bojuı 
ve fiziksel gücüjde ona üstünlük sağlamaktı ama M aria korkmadı 
Aralarmdaki ilişkide güçlü olan kendisiydi. Eddington o olmadan 
bil' hiçti. St. John’un etrafindaki bariyerleri aşm ayı başaramaya
cağı için sadece varsa)nmlarla hareket edebilirdi.

Eddington onu alçak ve tehditkâr b ir sesle, “Adımlarım 
dikkatli at,” diye uyardı. “Bu akşam şehirden ayrılıyorum ve iki 
hafta yokum ama yaptığm her şeyden haberim olacak.”

“Elbette.”
Maria kont gittikten kısa bir süre sonra çalışma odasına geçti 

ve Welton’a bir mesaj karalayıp gönderdi. Açık duran odamn kapısı 
tıklatıldı ve Simon’m içeri girdiğini gören genç kadm  gülümsedi.

“Halinden memnun görünüyorsun,” dedi Simon.

“Eddington’ı Amelia’sn arayışıma maddi destek sağlamaya 

ikna ettim.”
Simon koyu renkli kaşlarından birini jı ık a r ı kaldırdı. “Ona 

durumu anlatm mı?”
“Hayır.” Maria gülümsedi.
Simon ona doğru )iirÜ3iip geniş çahşma masasımn önündeki 

iki koltuktan birine yerleşti. “Eddington da Welton’ın aradığı 
bilginin peşinde. Bu bilgiyi hangisiyle paylaşacaksm ?”

M aria nefesini bıraktı. “B un a henüz k a r a r  verm edim . 
Eddington’la paylaşırsam belki Welton’dan kurtulm am a yardım 
eder ve ben de Amelia’ya kavuşurum. Ama bu durumda Chris
topher darağacım boylar.”

“Ona artık Christopher mı diyorsun?” diye sordu Simon 
gergin bir sesle.

“Welton ise bu bilgiyi aldığında,” diye devam etti Maria, 
Simon hiçbir şey söylememiş gibi, “ya St. John’u ya da tamğm
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an bulunduğum yerden daha ileri götürmez ama St. John ha
tta kalır- Elbette St. Johriun başına bela olan Welton’ı ortadan

 ̂ çyılnıasından sorumlu olan diğerlerini tehdit eder. Bu beni
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lialda'ina ihtimali de var. Korsanla samimiyeti ilerletmiş birisi 
olarak VVelton’ın bu defa çizgiyi aştığını söyleyebilirim.”

“Ya da belki Amelia’yı bulmana yardım etmesi karşıhğmda 
gt Johhu, Welton ve Eddington’dan haberdar edebilirsin,” diye 
bir öneride bulundu Simon. Maria bunu söylemenin, St. John’un 
ona kendisinin yapamadığı yardımı yapabileceğini itiraf etmenin 
Simon açısından ne kadar zor olduğunu biliyordu. Maria’nm 
m u tlu lu ğ u  için erkeklik gururunu bir kenara atması ona olan 

sevgisinin ispatıydı.

“Bunu ben de düşündüm.” Maria ayağa kalkıp Simon’m yanma 

gitti ve 3mzünü avuçlarmm arasına aldıktan sonra alnına minnet 
dolu bir öpücük kondurdu. “Ama onun neden serbest bırakıldığını 
vebana uygun gördüğü rolü öğrenene dek St. John’a güvenemem.” 

Simon onu nazikçe kendine doğru çekerek kucağma oturttu. 

“O halde şimdi ne yapacağız?”

“Welton’a haber gönderdim. Ona tatüe çıktığımı söyleye
ceğim. İyileşmeye ihtiyacım var ve artık Londra’nm dışmda da 
araştırma yapabiliriz. Araştırmamızın sınırlarını genişletmemizi 
sağlayacak parajn bulduk, işin doğrusu bizim için en irisi ben bir 
karar verme mecburiyetinde kalmadan Amehari bulmak olur. 
Ona kavuşmam her şeyi değiştirir.”

Simon başım salladı. “Gerekli hazırlıkları yapmalarım söy
leyeceğim.”

“Bu ne zamandır devam edi.vor?” diye sordu Christopher sert 
bir sesle.

“Birkaç haftadır,” dedi Philip gözlüğünü yukarı kaldırarak. 
“Durumu bugün öğleden sonra öğıvııdim ve derhal size bildirdim.”



Christopher, Philip’e bir cevap vermeden önce çalışma masa
sına yaslamp kollarını göğsünde kavuşturdu. “Neden daha önce 
haberim olmadı?”

‘Tükü karşılayan adam sorunu kendisinin halledebileceğini 
düşünmüş.”

“Rakip çetelerden biri benim bölgeme girdiğinde duruma ben 
el kojmrım. Tam-ı biliyor ya, onlara bir metrehk yer versen bütün 
kıyıyı almak isterler.”

Kapıya vuruldu ve Christopher geleni içeri çağırdı. Uşağım 
gördüğünde, “Birkaç saat içerismde yola çıkıyoruz, en az iki hafta 
burada olmayacağım,” dedi.

“Anlaşıldı, efendim,” Uşak bir reveransm ardmdan odadan 

ayrıldı.
“Size ben de eşlik edebilir miyim?” diye sordu Phihp. Birkaç 

metre ötede olan genç adam Christopher’m kendisine çocukluğunda 
öğrettiği şekilde dimdik duruyor ve gururlu bir ifade taşıyordu.

Christopher başmı iki yana salladı. “Çete savaşları kanb 
geçer ve izlejadler için uygun değildir. Sen kıhç kullanmakta 
değü zekâm kullanmakta yeteneklisin. Surf merakını gideresin 
diye hayatım tehlikeye atacak değilim.”

“Siz benden çok daha zekisiniz ve başmıza bir şey gelecek 
olursa yokluğunuzun etkisi bÜ3âik olur. Aym sonucu elde edebüecek 
adamlarmız olduğu halde neden hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz?

“Bu işi adamlarım halledemez.” Christopher doğrulup bir 
sandalyenin arkasına atümış halde duran paltosunu aldı. “So
run sadece kıyıya hâkim olmak değil. Bu durum benle ve sahip 
olduklarımla ilgüi. Rakiplerim her ikisini de elde etmek istiyor. 
Karşılarında beni bulmadıkları sürece vazgeçmeyecekler. Düş
manlarımın beni öldürmek için neden süaha başvurmadıklarım 
samyorsun? Benimle yüz yüze savaşmadıkları takdirde dizginleri 
ellerine geçiremezler. Sahip oldukları güç her zaman sorgulanır.”
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“Bu ilkellikten başka bir şey değil,” diye munldandı Philip, 

Homurdanan Christopher ceketini giydi. “Ne de olsa insanlar 
da bir tür hayvan.”

“Hiç hayat tarzından vazgeçmeyi düşündünüz mü?” diye 
gordu Philip başmı yana eğerek. “Yeterince paranız var,”

Christopher durup him ayesi altındaki gence baktı. “Bırakıp 

da ne yapayım?”

“Evlenin. Bir aile kurun.”

“Asla.” Christopher boynunu ve bileklerini süsleyen dantel
leri kabarttı. “Bu hayattan kurtulmanın tek yolu ölümdür. Beni 
bulamazlarsa en yakınım da olanların peşine düşerler. Nihai 
am acın bir aile babası olmaksa bu hayattan yol yakınken vazgeç. 
Philip. Böyle bir hayatın içine ne kadar çok girersen amacmdan 
o kadar uzaklaşırsın.”

PhUip onım peşinden antreye çıktı. “Şimdi nereye gidiyorsunuz?” 

“Leydi Winter’la vedalaşmalıyım.”

Bu sözler dudaklarından çıkar çıkmaz ona tamamen yanlış 
geldi. Bu tür anlarda hep ölümün çok yakıtımda olduğunu fark 
ederdi. Ev halkının korunmasını sağlayan muhafızlarmm olması 
onun ölüm ihtimalini kabullenen bir adamm iştahıyla dövüşme

sine imkân tanıyordu. Oysa şimdi cehenneme yolculuk yapmaya 
eskisi kadar hevesli olmadığını fark ederek tereddüt yaşıyordu. 
Maria’jn tekrar görmek, onun zevkle altmda kı\-randığmı hisset
mek, kendisiyle şakalaşıp boğuk bir kahkaha attığmı du\mak 
istiyordu. M aria’nm kendisini, sadece onun vapabüeceği şekilde 
taş gibi sertleşip bütün geceyi serişerek geçirmesini sağlayacak 
kadar azdırmasım istiyordu.

Bu ne kadar ilkel bir arzu olursa olsun Maria ya bu- kez 
daha sahip olmak istiyordu ve bu arzusu sırf onu yeruıe getirmek 
için hayatta kalm ak istt'uu'sine noden olacak kadar yoğundu. 
Kâhyasından şapka vo oldivonlonni ahp evden a>Tilırken dudak
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larından sert bir kahkaha dök lldü. İnsanlar gerçekten de iUcgi 
birer hajwandi.

Bir kadına bu kadar yoğun bir arzu duyması anlamsızda 
İstese düşesinden balıkçısına dek her türlü kadım elde edebilircfi 
Kadınlar onu arzuluyordu, bu hep böyle olmuştu. Ama atım 
Maria’nm evinin önünde durdurup dizginleri kendisini bekleyen 
seyise attığında içini saran beklentiyi sadece tek bir kadın ya
ratabiliyordu.

Kapıyı açan kâhya onu elinde kartvizitiyle karşısında bul
maktan duyduğu dehşeti saklayamadı.

“Bu kaı-tı al ki bir kez daha evi basmak zorunda kalmayayım,” 
dedi Christopher kelimeleri uzata uzata.

İçini çeken kâhya dediğini yaptı ve onu daha önce Lord 
Welton’la görüştüğü salona aldı. Christopher yalmz kaldığmda 
odayı gün ışığında inceledi ve açık gri renkli duvarları altın yal
dızlı, karmaşık şekillerin süslediğini fark etti. Beklemekten ve 
bu beklejnşin volta atmasma sebep olmasından nefret ediyordu. 
Bazı erkekler volta atmayı severdi ama Christopher çoğunlukla 
onlardan biri değildi.

Nihayet kapı açddı ve Maria içeri girdi. Christopher olduğu 
yerde durdu ve genç kadına bakakaldı. Onu günlük giysüer içerisinde 
görmesinin vücudunda sebep olduğu tepki kendisini şaşırtmıştı. 
Maria bu haliyle fazlasıyla samimi görünüyor, Christopher’a bir 
önceki gece yaşananlarla birlikte koUanmn arasmdaki dolgun ve 
sıcak vücudunun hissettirdiklerini hatırlatıyordu. Christopher 
onunla yatağa girip ıslak ve yumuşak dudaklarını tatmaktan 
daha fazla istediği bir şey düşünemiyordu. Genç adam onun 
dudaklarım ağzma ahp bir önceki gecenin zevklerini yeniden 
yaşamak için duyduğu sabırsızbkla hızlı adımlar atarak hiç vakit 
kaybetmeden yamna gitti.

içinde bulunduğu hassas durumun bilinciyle büyük özen 
göstererek onun sırtım tuttu ve dudaklarım arzuladığı şekilde
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bilmek için başını eğdi. Maria bir an gerildi ama sonra nazikçe 

¡^3 teslim oldu.
Christopher onu asla doyamadığı bir tathymış gibi yaladı, 

¿1 ve tattı. Alev alev yanmaya başlayan teni ter damlacıkla- 
la ıslandı, vücudundaki her kas arzu ve şehvetle gerildi. Buna 

bep olan tek bir öpücüktü, üstehk o bunu cinsel ilişkinin zevkh 
jygıjıını geciktiren bir aktivite olarak gördüğü için öpüşmekten 
pek de hoşlanmazdı.

Ama Tann biliyordu ki... Maria’nın öpücükleri sevişmekten 
fai-ksızdı. Christopher ondan sadece nefes almak zorunda olduğu 
için ayrıldı. Elbette başının dönmesinin tek sebebi buydu

Maria’nın açüan gözlerinde karanhk ve sersemletici bir derinlik 
vardı. “Hımm...” diye mırıldandı dudaklannı yalayarak. “Nefis.” 

Bunu boğuk bir sesle söylemesi Christopher’ı daha da tahrik 
etmişti- Genç adam yaşadığı hüsram homurdanarak dile getirip 
Maria’mn yüzünü avuçlarının arasına aldı.

“Dinle. Bugün buradan aynimak zorundayım. Bizzat ilgi
lenmem gereken acil bir iş var. Bir kez daha çdgınca bir şeylere 
kalkışacaksan bana şimdiden söyle ki seni korumalan için birkaç 
adamımı görevlendireyim.”

Maria gülümsedi. “Ben de biraz dinlenip sağhğıma ka\oışmak 
için tatile çıkıyorum.”

“Güzel.” Christopher’m parmakları baskısmı arttırdı ama 
sonra Maria’sa serbest bırakarak hızla ondan uzaklaştı. Genç 
kadımn duruşunda içinde şüphe uyandıran bir şeyler vardı. Her 
şeye rağmen birkaç adamını onu izlemekle görevlendirecekti. 
“Nereye gideceksin?”

“Henüz karar vermedim.”

“Ne zaman yola çıkıyorsun?’
“B u g ü n .”

“Ne z a m a n  d ö n e c e k s in ? ”

Sylvia  D a y  183



Koyu renkli gözleri ışıltılar saçan Maria güldü. Az önceki 
öpüşmeleri jnizünden şişen dudakları ve simsiyah saçlarıyla 
olağanüstü güzel görünüyordu. “Beni özleyecek misin?”

Bilmediği bir sebepten cam sıkılan Christopher, “Umarun 
özlemem,” diye mırıldandı.

“Ben seni özleyeceğim.”

Bu defa dikkat kesilen genç adam onu inceledi. “Gerçekten mi?’

“Hajar. Şu an söylenecek en uygun şey bu olduğu için öyle 
söyledim.”

“Seni cadı.” Christopher, Maria’mn kendisiyle oyun oynadı
ğım biliyordu. Bunu bakışlarından anlamıştı ama yüreğinin bir 
parçası yine de sözlerinde samimi olmasını diliyordu.

Maria aralarmdaki sessizlik uzajnnca onu,“Christopher?’ diye 
konuşmaya teşvik etti. “Bugün sende bir farklılık var.”

“Asd farkh görünen sensin,” dedi Christopher onu suçlarca- 
sma. Maria eskisinden daha... endişesiz görünüyordu. Genç adam 
bunun sebebini merak etti. Ondaki bu değişikliği kim yaratmıştı?

Maria sesli bir şeküde iç geçirerek kanepeye doğru yü
rüdü. “Demek yollarımız ayrüıyor.” Yanmdaki boşluğa vurarak 
Christopher’ı sessizce oraya davet etti.

Christopher yerinden kıpırdamadı.

Maria son derece ciddi bir ifadeyle ellerini kucağma yerleştirdi 
ve bir cevap beklercesine tek kaşmı ynkan kaldırdı. Christopher 
geç de olsa onun kendisinden bir şeyler duymayı beklediğini aıüadı.

“Gitmeliyim,” dedi. Öldürmek, hatta belki de ölmek için.

Maria başım tamam dercesine salladı.

U fak da olsa bana bir veda öpücüğü vermejd arzuluyorsan,” 
dedi Christopher sert bir sesle, “şimdi yapmalısın.”

“Anlıyorum.” Maria dudaklarını büzdü. “Neden yapacağım 
alaycı bir yorumun bu anın büyüsünü bozacağını düşünüyorum 
acaba?”
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Christopher topuklarının üzerinde arkasını dönüp odadan 

çıkmaya davrandı.
“Christopher! Bekle.”

Genç adam kapının eşiğinde durup Maria’ya doğru döndü. 
Y ü z ü n d e k i  ifadeden canının sıkkın olduğu açıkça anlaşılabiliyordu.

Maria tekrar ayağa kalktı ve onun peşinden gidecek gibi oldu, 
“pün uzun zamandır olmadığı kadar iyi uyudum.”

Bu sözlerle ona bir zeytin dalı uzatmıştı, bu yüzden Chris
topher tekrar odaya girip kapıyı kapadı. Bu kadın ya yeryüzünün 
en yetenekli düzenbazıydı ya da artık kendisine karşı bir şeyler 
jhssediyordu. İçinde erkeksi bir tatmin üe suçluluk duygusunun 

savaşı başladı.
Maria baştan çıkaran adımlarla odamn içinde süzüldü ve onun 

yanına gidip ellerini göğsüne koydu. Başmı geriye atıp gözlerinin 
içine baktı. Aralarındaki soğukluğu onun gidermesini isteyen 
Christopher da M aria’nın gözlerine bakarak beklemeye başladı.

Maria başını iki yana sallayarak, “Gitmene izin vermeliydim." 

diye yakındı.
Bir adım uzaklaşıp bir tabure çekti ve onu tam Christopher'm 

önüne yerleştirdi. Taburenin üzerine çıkması onunla göz hizasma 
gelmesine yetmemişti am a dudaklarını onunkilere yaklaştır- 
nıasm ı sağlamıştı. “Söyle bana senin için neden bu kadar çaba 
harcıyorum?”

Christopher gitmek yerine arzu ettiği şeri yapabilecek olmanm 
verdiği memnuniyetle gülümsedi. “Bunun için.”

Bu sözlerin ardından onu arzuyla öptü.
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On İkinci Bölüm

Ba y a n  Pool köyden geçerek eve geri dönerlerken göz ucuyla 

Amelia’ya  bakıp, “Daha iyi m isin?” diye sordu.

Amelia başım ileri geri salladı. “Evet. Teşekkürler.”

Maria’nm onun yamna geldiği o geceden beri huzursuzluğu 
giderek artıyordu. O günün derslerine dikkatini veremeyeceği 
anlaşıldığında Bayan Pool dersi boş verip dışarıya çıkmalarını 

önermişti.

Şemsiyelerini alıp nereye gideceklerini bile bilmeden evden 
çıkmış ama sonra kendilerini yakındaki bir kasabanm pazarmda 
bulmuşlardı. Amelia bu gezintiden büjmk keyif almış, kendisine 

harıl harü günlük işleriyle uğraşan insanları görme şansı ve
rilmesine minnet duymuştu. Onun böyle bir imkâm yoktu ama 
diğer insanlar günlerini dolu dolu yaşıyordu.

“Sadece bedenin değil zihnin de dinlenmeye ihtiyacı vardır.” 
dedi Bayan Pool o yumuşak, tath sesiyle.

“Ben de hep böyle düşünmüşümdür.” Elbette o hareketb bir 
oğlan çocuğuyla beraber büyümüş ve sert ovTinlar o\Tianıaktan 
zevk alma3a öğrenmişti. Gamzeb bir gülümseme de ona avmı zevki 
sunmuştu ama o gülümsemeyi görmeyeli uzun >Tİlar olmuştu.



“Saçlanıun topiannuş halini beğendim.” Öğretmen gülümsedi 
“Şimdi tam bir leydi gibi görünüyorsun. Bu gece babana bir 
yazıp sana uygun bb- hizmetçi bulmasmı önereceğim.”

Amelia huzursuzca başına dokundu. Örülüp topuz haline 
getirilen saçlannm alışık olmadığı ağırlığı boynunu ağrıtıyordu 
Ama çocukluktan çıkıp genç kızlığa adım atmanın yolu buysg 
sıkıntıya değerdi.

“İ}a günler, Bayan Pool. Bayan Benbridge.”
İk i kadın adım larını y ava şla tıp  k e n d ile rin i se la m la m a k  üzere 

dükkâm ndan çıkan genç aya k k a b ı ta m irc is in e  g ü lü m sed i. S a n şm  

ve yak ışıld ı adam  onlaı-a sakalınm  ai'd ın dan  u ta n g a ç  b ir  tebessüm  

su n ara k  ellerin i huzu rsu zca ö n lü ğün e s ild i.

Bayan Pool adamı, “İyi günler, Bay Field,” diye selamladı. 
Bunu yaparken yanaklarının hafifçe kızarması Amelia’mn gö
zünden kaçmamıştı.

Görünüşe bakılırsa bu ikisi birbirlerine sıradan bir ilgiden 
fazlasını duyu3mrdu. Meraklanan Amelia onları inceledi ve 
kendisinin de Colin’le karşılaştığında ona olan ügisini bu kadar 
açıkça belli edip etmediğini merak etti. Bunu beUi etmesi, Colin 
ona kaba davrandığı ve ondan tiksindiğini açıkça gösterdiği halde 
gözlerinde umut ve arzu dolu parlak bakışlar olması ne kadar 
da korkunç olurdu.

Özel sayılabilecek bir karşdaşmanm davetsiz misafiri olarak 
kendini kötü hissedip utanan Amelia bakışlarını başka yöne 
çevirdi...

...ve o an kendisinden uzaklaşmakta olan o tamdık geniş 
omuzlan ve uzun bacaklan gördü. Colin’in yanmda, Amelia’mn, 
gelişimini tamamlamış kadmsı kıvrımlarına dayanarak onun 
yaşlannda olduğunu tahmin ettiği sanşm bir kız vardı. İkisi 
gülüşüyor, birbirlerine bakarken gözlerinin içi parlıyordu. Colin 
elini kızm beline atmıştı ve birlikte bir köşeyi dönüp kayboldular.



Amelia elinde olmadan sarsak adımlarla peşlerinden yürümeye 
başladı- Colin ve çekici kadın tıpkı Bayan Pool ve Bay Field gibi 
bakışıyoi'd^- Gözlerinde vadedilen sözler vardı.

Amelia ikisinin döndüğü köşeden döndü ve kısık sesli mı
rıltılarla birlikte bastırılmaya çalışdan kıkırtüar duyduğunda 
adımlarını yavaşlattı. Fıçdann ve kasalarm yanından geçti. 
Bakışlarını tek bir noktaya kibtIemiş olduğu için miyavlayarak 
önüne fırlayan sokak kedisi onu ölesiye korkuttu. Sutım hızla 
tuğla duvarlara yasladı ve duyduğu korkuyla gözlerim sımsıkı 
kapayıp elini yerinden çıkacakmış gibi atan kalbine götürdü. 
Binamn cephesi güneş ışığmı engellediği için burası diğer yerlere 
göre daha serindi.

Amelia geri dönmesi gerektiğini büiyordu. Bayan Pool'un 
dalgınlığı uzun sürmeyecek ve kendine geldiğinde onun için 
endişelenecekti. Ancak kalbi hiç de şaşutın olmayan bir şeküde 
mantığınm sesini dinlemeyi reddediyordu. İnatçı şey zaten bu sesi 
dinleseydi Colin’i arzulamaktan aylar önce vazgeçerdi.

Amelia cesaretini toplamak için derin bir nefes aldıktan sonra 
duvardan uzaklaştı ve dükkâmn arka tarafına çıkan köşeden 
döndü. Bunu yapmasıyla birlikte nefesinin kesüdiğini hissedip 
olduğu yerde kaldı. Açık duran şemsiyesi önce yana sonra da 
parmaklanmn arasından yumuşak toprağa düştü.

Colin ve arkadaşı çıkan sesi duyama.vacak kadar meşguldü. 
Güzel sarışın sırtını dükkânın arka duvanna yaslanuş. başmı 
Colin’in, dekoltesinin açıkta bıraktığı şişkinliğin üzerinde dolaşan 
başıboş dudaklannı davet edercesine geriye atmışa. Onu esareti 
altına alan Colin’in sol kolu kendi riicudunu destekliyor, sağ eli 
ise şehvetle kendisine doğı-u hamle yapan kızın dolgun göğsünü 
okşuyordu.

Amelia’mn kalbinin derinliklerine saplanan bıçak, acıyla 
inlemesine neden olacak kadar derin bir yara açtı. Bu iniltiyi 
duyan Colin başmı hızla dikleştirdi ve onu gördüğünde gözleri
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büyüdü. Hemen doğrulup zevkle kendinden geçirdiği kızla birlikte 
binanın duvarından uzaklaştı.

Dehşete kapılan Amelia hızla arkasına döndü ve şemsiye 

sini ardında bmakarak yan yana smalanmış dükkânlar boyunca 

koşmaya başladı. Hıçkırıkları dükkânlann arka duvarlarında 
yankılanıyordu ama o buna rağmen Colin in  kendisine seslendiğini 
duymuştu. Bir zamanlaı- tanıdığı çocuğunkinden tamamen farklı 
olan bu boğuk ses, sanki sahibi, Ameüa’yı kırdığımn farkındaymış 
gibi kesik kesik özür diliyordu.

Oj^sa Amelia, Colin’in kendisini kırdığının farkında olmadı- 
ğmdan emindi.

Temposunu hızlandırmasıyla birhkte kulaklarına hücum 
eden kanın sebep olduğu uğultu telaşh ayak seslerini bastırdı.

Ancak ne kadar hızlı koşarsa koşsun az önce gördüklerinin 
batmasından kaçamazdı.

“Bu işi benim halletmeme izin verir misin, lütfen?” diye mırüdandı 
Simon. Maria’yla birlikte küçük seyahat arabasının penceresinden 
dışarı bakıj^orlardı.

“Hayır, olmaz,” diye ısrar etti Maria ayağını sabırsızca arabanın 
zeminine vurarak. “Ben halledersem çok daha az sorun çıkar.”

“Bu çok tehlikeh.”

“Hiç de değü,” dedi genç kadın dudağını büzerek. “Adamm 
yamna sen gidecek olursan iş joımruklaşmaya vanr, ki bu da 
dikkatleri üzerimize çeker. Bu işin üstesinden gelmek istiyorsak 
dönüşümüz de gidişimiz kadar sessiz olmah.”

Gürültüyle iç geçiren Simon çüeden çıkmış bir adam rolünü 
hakkıyla oynayarak kendini koltuğa bıraktı. Bir kahkaha atan 
Maria, St. John’un evinin arkasındaki ahırlardan iri bir süüetin 
çıktığını görür görmez sessizleşti. “İçlerinden biri bu mu?” diye 
sordu.

lyu Tutku Oyunları



Simon tekrar pencereden dışan baktı. “Evet. Ama daha ufak 
tefek olanlardan birini beklememizi tavsiye ederim.”

Maria bu sözleri kısa bir süre düşündü ve kendine adamm 
iriliğinden ürktüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Bu adam âdeta 
bir devdi. Uzun, bakımsız saçlan ve siyah sakab yarattığı cana
var imajını daha da desteklemekten başka bir işe yaramıyordu. 
Maria hantal adımlarla onlardan uzaklaşan adamın, bastığı yeri 
titrettiğinden emindi.

Derin bir nefes alıp kız kardeşini düşündü. Ameüa’jn ka
çırma teşebbüsünde başarısız olduğu o gece yanında bulunan 

her adamı tek tek sorguya çekmişti. Ne yazık ki onlardan kayda 

değer bir bilgi alamamıştı. Adamlan o gece tamamen Maria’mn 
camm kurtarmaya odaklanmıştı. Ama Christopher’m adamlan 

olan biteni daha dikkatli incelemiş olabüirdi. Bu yüzden Maria 

içlerinden birini sorguya çekmeliydi. Kız kardeşinin ona ihtiyaa 

vardı. Dev bir yaratığı gizlice kaçıracak gücü bir şeküde bulacakn.

Maria akimın başma gelmesine izin vermeden arabamn ka

pışım açıp aşağı atladı. Adamm peşinden gidip çaresiz, yardıma 
muhtaç bir kadının sesiyle ondan yardım istedi.

Durup kaşlarını çatarak geriye dönen dev adamm v-üzünde 

bir anda erkeklere özgü bir hayranlık behı-di. Maria'nm arkasma 
gizlediği tabancayı çıkarm asıyla birlikte bu ha\-ran1ık yerini 

temkinli bir ifadeye bıraktı.

Maria onun kalbine nişan alarak, “Merhaba.” dedi vüzünde 

koca bir gülümsemeyle. “Seninle biraz sohbet etmek istiyorum."

Adam gözlerini kıstı. “Sen aklını mı kaçırdm'?” diye gürledi.

“Lütfen seni vurmama sebep olma. Bımu yapacağınu biliyor
sun.” Maria elindeki süalun ateşlendikten sonra geri tepeceğini göz 
önüne alarak bacaklarını iki yana açtı. Elbette bu da gösterinin 
bir parçasıydı ama dev adanı bunu büeınezdi. “Yakm bir zamanda
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haj'atımı kuı-tardığm ve bu jbizden sana çok şey borçlu oldyğy 
için vücuduna bir delik açmak istemiyorum.”

Onu tanıyan adamm gözleri büyüdü ve sonrasında sessiz b 
küfür savurdu. “Bunu yaptığım için hayatımın geri kalanm,j 
benimle hep alay edecekler.”

“Üzgünüm.”
“H ayır, değilsin .” A dam  ağu- a ğ ır  y ü rü y e re k  M a ria ’nın yanın 

dan geçti ve  onun y e r  sars ın tıs ıy la  ü g ü i v a rsa y ım ım  doğruladı 

“N ereye gid iyoruz?”

“A rab am  hem en şu  köşeyi dönünce.”

A ı-abaya  g id en  a d am  k a p ıy ı a ç t ığ ın d a  k a r ş ıs ın d a , gözleri 

büjdiyen S im on ’ı buldu.

‘Yüce Tanrım!” dedi Simon gözlerini kırpıştırarak. “Bu çok 
kolay oldu.”

“Onu dizlerime yatırıp dövebüirdim,” diye gürledi dev adam. 
“Ama o zaman St. John beni fena benzetirdi.” içeri atlayıp koca 
bir koltuğa tek başına j^ayümasıyla birlikte arabanın her yeri 
isyan edercesine gıcırdadı. KoUarmı önünde kavuşturarak, “Hadi 
o zaman. Başla bakalım,” dedi sızlanırcasına.

Maria elindeki süahı Simon’a verip kimseden yardım almadan 
arabaya tırmandı.

“İşbirliğinizi takdirle karşılıyorum Bay?..”

“Tim.”

“Bay Tim.”

Tim ters ters Maria’ya baktı. “Sadece Tim.”

Maria arabamn ters taraftaki koltuğunda oturan Simon’ın 
yanma yerleşti. Hareket etmeleriyle birlikte eteklerini düzeltti ve 
konuğuna gülümsedi, ‘ümanm Brighton hoşuna gitmiştir, Tim.” 

“Hoşuma giden tek şey sizin St. John’a da bana çektirdiğinize 
benzer bir eziyet çektirdiğinizi bümek,” diye homurdandı Tim.



Maria on un la b ir  s ır  p ay la şa cak m ış  gibi öne doğru eğilerek, 

..gt John ’a daha da kötü davran ıyo ru m ,” diye fisıldadı.

Tim sa k a lm m  altından sırıttı. “O halde Brighton’ı sevdim.”

Batan güneş denize suyun kor bir ateş gibi görünmesine neden 
(jjan kızıl bir parlaklık vermişti. Sert dalgalar ki3oya vurarak 
onu şekillendiriyor, ritmik kükremeleriyle Christopher’ı her za
man olduğu gibi sakinleştiriyordu. Christopher bacaklarım iki 
yana açmış, ellerini arkasında kavuşturmuş bir halde yüksek 
kayalıkların üzerinde duruyordu. Denizin tuzunu taşıyan rüzgâr 
bedenine çarpıp tenini üşütüyor ve atkuyruğu yapdmış saçlarım 
tutam tutam özgürlüklerine kavuşturuyordu.

Ufukta içki, tütün, pahah malzemeler ve egzotik baharat
lar taşıyan gemilerinden biri bekliyordu. Karanlık çöktüğünde 
gemi kıyıya yaklaşacak, Christopher’m ekibinin uygun bir yere 
yan aşm ası için ış ık  yakıp söndürerek vereceği işareti arayacaktı.

İşte o zaman rakipleri harekete geçerek gemideki kaçak 
mallann kijay^ indirilmesini engelleyecekti. Bu akşam gerçekte 
peşinde oldukları şeyi alacak ve kendilerini bir kavgamn içeri
sinde bulacaklardı.

Christopher kendisini bekleyen mücadelenin kan akışmı 
hızlandırdığını hissetti ama bu mücadele için ne endişeli ne de 
hevesliydi. Bu onun için gerçekleştirilmesi gereken bir görevden 
fazlası değildi.

“Saldırıya hazırız,” dedi yamna gelen Sam.
Christopher’m adamları bazıları kayalıklaı-a ve kumsala, ba

zılarıysa mağara ve köylere olmak üzere döıt bir yana dağılmıştı. 
Genç adam arkasında kavuşturduğu ellerini çözerek rüzgârın, 
üzerindeki gömleği şiddetle dalgalandu-masma izin verdi. Kıhcmın 
kabzasım tutup denizin kokusunu taşıyan havan ciğerlerine çekti.

“Anlaşıldı,” diye mırıldandı. "O halde artık aşağı inebiliriz.”
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önden giderek aşağıdaki kumsala inerken yanmdan geçtiğ, 
her adamının gözlerinin içine bakıyordu. Bu kısa süreli bakişn^a 
sıradan bü’ olaymış gibi gözükse de onun için hayatlarım tehlikeye 
atan adamlara çok şey söylüyordu.

Senin farkındayım. Benim için önemlisin.

Yıllarca emrinde adam çalıştu'an diğerlerini incelemiş ve 
onlarm kendilerini altlarında çalışan kişilere dikkat edemeyecek 
kadar önemli gördükleri için gururla şişinerek adamlannm ya- 
nından doğrudan karşrçm bakarak geçtiklerini fark etmişti. Bu 
tür adamlar sadakati ancak para ya da korkuyla sağlayabilirdi. 
Böjdesine zayıf bir temelin üzerine kurulu olan sadakat de ko
lajca yıkıhi'dı.

Christopher bir kısmı denizin içinde olan iri bir kayanm ar
kasında durup bekledi. Hava karardı, gürleyen dalgalarm öfkesi 
yatıştı. Gemi, her türlü ajT"mtısı düşünülmüş boşaltma işlemini 
başlatmak üzere yerine geçti.

Az sonra neler olacağım bilmek Christopher’m gerilmesine 
neden oldu. Geceyi sağ salim atlatabilmek için ihtiyaç duyduğu 
sakin ifadeye bürünerek gizlendiği yerden sahili sejrretmeye 
başladı. Birer duman misah köyden aşağı süzülen gölgeler onun 
hakkma göz koyardan açıkça ele veriyordu. Adam larına yan 
tarafa gizlenmiş feneri almalarım işaret ettiği sırada birbirine 
çarpan kıhçiann sesi ve uyan bağınşlan  duyulm aya başladı. 
Christopher, bir anda değişerek gerilimle dolan havadaki dehşet 
kokusunun burun deliklerinden içeri süzüldüğünü hissetti. Yüz 
hatlanm aydınlatmak için feneri joıkarı kaldırarak saklandığı 
yerden dışarı çıktı.

Kıyıda çarpışan adamlann bocalamasma neden olacak kadar 
otoriter bir sesle, “İşte buradayım!” diye bağırdı. Tıpkı tahmin 
ettiği gibi bir adam diğerlerinin arasından sıynidı.

“Nihayet o korkak jnizünü gösterebildin!” diye haykırdı bu 
ahmak adam.



Christopher tek  kaşın ı kaldırarak, “Bir daha beni görmek 
istediğinde bana b ir davetiye gönder, olur m u? dedi.

“Zu-valam ayı k e s de ad a m  gibi dövüş.”

C lu 'istop her’ın  d u d a k la rın d a  soğuk bir gülümseme belirdi. 

»Ah, am a ben b ir b a r b a r  gibi dövüşm eyi tercih ederim.”

Elindeki feneri üzerine hücum  eden bir grup adamm ayak
larına fırlattı ve h ızla e trafı sa ran  gaz ve alevler kumsalı ışıl ışıl 
aydınlattı. A dam ların  acı dolu çığlıkları gecenin sessizliğini yanp 
işitme m esafesindeki herkes in  dehşet ve endişeyle ürpermesine 
neden oldu.

Kılıcını kınından çıkaran Christopher dengesini sağlaya
bilmek için sol kolunu yukarı kaldırdı ve kendini sürüp giden 
karmaşanın içine attı.

Gece uzundu ve çok kan dökülecekti.

Bayan Pool’un yatağının üzerinde oturan Amelia, “Bay Fieldi mı 
görmeye gidiyorsunuz?” diye sordu.

Güzel öğretmenin mavi gözleri tuvalet masasının aymasında 

Amelia’mn gözleriyle buluştu. “Şimdi de çöpçatanlığa mı soyun

dun yoksa?”

Amelia ona gülümseyebümeyi isterdi ama günlerdir bu yetisini 
yitirmiş gibiydi. ‘Torselen bir bebek kadar güzel görünüyorsunuz,” 
dedi gülümsemek yerine.

Bayan Pool oturduğu yerde dönüp daha önce de defalarca 
yaptığı gibi onu inceledi. “Benimle gelmek istemediğinden emin 
misin? Köye gitmek hep çok hoşuna giderdi.”

Zihnine acı dolu h atıralar hücum eden Amelia onlardan 
kurtulabilmek için başını şiddetle iki yana salladı. Bayan Pool'un 
önünde ağlamaya niyeti yoktu.

Öğretmen onu ikna  etm ek istercesine, "Lütfen benimle her 
konuda konuşabUeceğiııi aklından çıkarma," dedi. "Kız kardeşinle



ilgili sırrını kimseye söylemedim. Diğerlerini de gizli tutm 
becerebilirim.”

Amelia dudaklarını birbirine bastıraı-ak düşüncelerini kendin 
saklamaya çalıştı ama kelimeler bir bir dudaklarmdan dökülmeyg 
başladı. “Siz hiç âşık oldunuz mu?”

Mavi gözler büjhidü ve Bayan Pool, “Bir kez öyle olduğunm 
sandım,” diye itiraf etti. “Ne yazık ki bu ilişki kötü bitti.” 

“İlişkiniz sona erdiğinde onu hâlâ seviyor muydunuz?” 
“Evet.”
Amelia aj'ağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Bu pencere 

ahu’lara değil dereye baktığı için Cohn’i görmekten korkmasına 
gerek yoktu. “Peki, kendinizi nasıl toparladınız?”

“Bay Fieid’la tanışana dek bunu başardığımı sanmıyorum.” 
Bu sözler Ameba’mn ona doğru dönmesine neden oldu. “Onun 

buna nasd bir etkisi oldu ki?”
“Bu konuda uzman olmadığım için çok fazla fikir 3birütmek 

istemiyorum ama sanmm yeni bir aşk eskisinin bıraktığı boşluğu 
doldurabibjw.” Bayan Pool ayağa kalkıp Amelia’mn yanma gitti. 
“Senin bu konuda endişe etmene gerek yok. Aşkını asla kaybet
meyecek kadar harika bir insansın.”

“Keşke bu doğru olsa,” diye fısüdadı Amelia.
Öğretmenin zarif hatlara sahip yüzünde anlayışlı bir gülüm

seme belirdi. Ellerini nazikçe Amelia’nm omuzlarına koyarak, 
“Sözünü ettiğin şey ilk aşk, değü mi?” diye sordu, “ilk aşklar hep 
kalp kmklığıyla sona erer Amelia. Bu ergenliği tamamladığını 
gösterir. Gençlik sevdalarım aşıp kendini daha iri tanımaya baş- 
ladığımn işaretidir. Çocukluğun incir çekirdeğini doldurmayan 
endişelerini geride bırakıp kadın olmamn bilincine ulaştığının 
acı bir ispatıdır.”

Amelia’mn gözleri yaşlarla doldu. Bayan Pool onu kendine 
doğru çekerek sıcak kollannda teselli sundu. Amelia bu teklifi



, ugbul etti ve hıçkınklan onu mahvedene kadar gözyaşı 
İl ktükten sonra bile biraz daha ağlayabildi.

Hiha.V®t göz pınarları kuruduğunda ruhunun derinliklerine 
ve orada sahip olduğunu bile bilmediği bir parça güç buldu.

»Hadi artık gidin,” dedi kendisine uzatılan mendile burnunu 
■j rek Bayan Pool her zaman hazırhkhydı. “Sizi yeterince oya

ladım-”
“Seni bu halde bırakıp gidemem,” diye itiraz etti öğretmen.

“Şimdi daha iyiyim. Gerçekten. Hatta kendimi o kadar iyi 
hissediyorum ki z ih n im i boşaltmak için yürüyüşe çıkacağım.”

O gün Colin ve amcasının öğleden sonrayı izinli geçirdiği sah 
günüydü. Amca yeğen her sah dışan çıkardı ve bu da malikânenin 
etrafında dolaşmanın güvenli olduğu anlamma gehyordu.

“Benimle gel o zaman.”

Ameha ürperdi. O kadar da güçlü değildi. “Hayır, teşekkürler. 
Bugün evden uzaklaşmamayı tercih ederim.”

Bayan Pool biraz daha vaatte bulunup dü döktükten sonra 
istemeden de olsa köye gitmek üzere evden ayrıldı. O gittikten 
sonra Ameha evdeki herkes hakkında her şeyi bilen aşçıyı sorçuya 
çekip Colin’in dışarıda olduğunu teyit etti. Yine de onu tekrar 
görme korkusu içini allak bullak ediyordu.

Derin bir nefes alıp mutfak kapısmdan dışan hrladıktan 
sonra bakımsız çayırlığı koşarak geçti ve ağaçlarm araşma dsddı. 
Üzerinden atlama niyetiyle alçak çitlere yaklaştığmda ağaçlarm 
arasmdaki bir hareketlilik dikkatini çekti. Yere eğüip bir kütüğün 
ardma gizlendi ve babasının uşaklarından birinin e\ûn arazisinin 
etrafında tur attığmı gördü. Bu yaşhca adamm eh yüzü düzgündü 
ama öylesine zayıftı ki üzerindeki giysiler kemikli vücudundan 
düşecek gibiydi. Soğuk ve sert bakışlarla çevreyi kolaçan ederken 
uğursuz görünümlü bir hançerin kabzasını tutuvordu.



Bh- an durup kuşkulu gözlerle etrafa baktı. Adam boynunu 
ilen geri hareket ettirip araziyi in ce le rk en  A m e b a  gözünü kırp 

maktan bile çekinerek nefesini tu ttu . K o r u m a  y o lu n a  devam 
edene dek geçen süre ona so n su z lu k  gibi g eld i.

Amelia korumanm kendisini ç it in  ü z e r in d e n  a t la rk e n  göre. 

meyecek kadar uzaklaştığından emin olana dek u z u n ca  b ir süre 

bekledi. Ardmdan nihayet k a ç ış ın ı gerçekleştirdi.
Çitin üzerinden atlayarak komşu araziye girdi ve tuttuğu 

nefesi ancak ağaçlık alana adım attığında bıraktı. Kaçmayı 

başardığı için inanılmaz derecede rahatlayarak, ‘Y ü ce  Tannm,” 

diye ûsüdadı. “Ne sevimsiz bir adamdı.”
“Katüıyorum.”

Eğitimli birine ait olduğu belli olan bu alçak ses Am elia’nm 

sıçramasına neden oldu. Hızla arkasını döndü ve şaşkın bakışlarını 

az ötede duran centilmene çevirdi.

Üzerindeki kaliteli giysiler ve bir ustan ın  elinden çıktığı 
anlaşılan peruğu genç adamın inkâr edilemeyecek bir zenginliğe 
sahip olduğunu söylüyordu. Soluk yüzlü, zayıf ve neredeyse ya
kışıklı sayılırdı. Amelia’yla aym yaştaymış gibi görünse de sözü 
dinlenen birisi olduğunu belli eden bir duruşa sahipti.

Ayrıcalıklı bir adamın duruşuna.

Zarif bir reverans yapan genç adam kendini Ware Kontu 
olarak tanıttı. Ardmdan Amelia’nm o çok sevdiği derenin baba- 
smm arazisi içinde olduğımu belirtti. “Ama ne zaman isterseniz 
oraya gidebilirsiniz.”

‘Teşekkürler, lordum.” Amelia çabucak reverans yaptı. “Çok 
naziksiniz.”

“Hayır,” dedi kont. “Aslında çok sıkılıyorum. Birilerinin bana 
eşlik etmesine minnettar kalırım, hele ki o kişi hapsedildiği ku

leden kaçan bir peri kızıysa.”

“Ne tuhaf bir hayal,” diye mırıldandı Amelia.



..gen tuhaf bir adamım.”

Lord Ware, Amelia’mn elini tutup ona dereye kadar eşlik 
• Amelia» Benny’nin kıyıda hani hani bir sırık hazırlamakla 

e ş g u l  olduğunu gördü. Onun bakışlarım üzerinde hisseden 
penny başını kaldırdı. “Sana da hemen bir smk hazu-layayım.” 

“Gördün mü?” dedi Ware. “Artık gözyaşlan ve kızaran bu
runlar olmayacak. Bir kont ve haşan bir çocukla dere kenannda 
geçiril®”  ikindi vaktinden daha güzel ne olabüirT’

Amelia yan gözle Ware’e baktı ve dehkanh ona göz kırptı. 

Genç kız günler sonra ilk defa gülümsedi.

Güneş ufukta ağır ağır yüksehp yeni bir günü beraberinde geti
rirken hâlâ nefes alabilenler için Deal’daki kumsala hâkim olan 
manzara yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Kanla ıslanan 
kumlara yayılmış cesetler usulca kıyıya vuran sabah dalgalannm 
üzerinde yüzüyordu. Gemi gitmiş, boşalttığı yük at arabalarıyla 
çoktan başka bir yere taşınmıştı.

Kavuşturduğu ellerini dudaklarma bastıran Christopher. 
vücudunu bir enkaza çeviren acı ve ağnlan umursamadan öylece 
duruyordu. Onu tanımayan birisi dua ettiğini düşünebilirdi ama 
tanıyanlar Tanrı’nın onunki gibi karanhk bir ruha sahip olan bir 
adama asla yardım etmeyeceğini bilirdi.

Ayaklanmn dibinde kendisine meydan okuyan adamm cesedi 
duruyordu. Hırstan gözü dönmüş budalanın kalbine saplanan 
kılıç cesedini kumlara yapıştırmıştı.

Bacağmın üst kısmında kanlı bü* bandaj olan ve dikkat 
çekecek ölçüde topallayan yaşlıca biı- adanı yamna gehp. “Bir 
düzine kaöup var,” dedi.

“isimlerini istiyorum.”
“Emredersiniz.”
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Ayam anda Christopher kolunda hafif bir dokunuş hiseetf 
ve dönüp baktığmda yamnda genç bir kızın durduğunu gördü

‘Yaranız kamyor.” diye fısıldadı gözleri büyüyen kız,

Christopher bakışlarını aşağı çevirdiğinde kolunun üst lyg 
mmda yoğun bir şekilde kana.yıp paçavraya dönmüş gömleğinj 
ıslatan derin bir yaranın olduğunu fark etti.

Kızın elindeki çaputları yaranın etrafına sarabilmesi içî  
kolunu uzatarak, “Evet, kamyor,” dedi.

Christopher yarayla ilgilenen kızı inceledi ve onun gençlj. 
ğine rağmen soğukkanlı oluşunu hayranlıkla karşıladı. Yetişkin 
adamlar karşılarındaki manzaraya bakıp kusarken o son derece 
metanetli davramywdu. Belli ki vahşete yabancı değüdi.

“Bugün ölenler arasında tamdığın var mı, kızım?” diye sordu 
usulca.

Kız bakışlarını yaptığı işten ayırmadan, “Amcam,” dedi.

“Üzgünüm.”
Kız başım ileri geri salladı.

Christopher sesli bir şeküde nefesini bırakıp güneşin doğuşunu 
izlemek üzere başını çevirdi. Buradaki konumunu bir kez daha 
güvence altma aldığı halde hemen gitmeyecekti. Çarpışmamn 
uzun sürmeyeceğini önceden de büiyordu. Öngördüğü üd haftahk 
süre işin geri kalan kısmı içindi. O günkü çatışmada hayatını 
kaybedenlerin aüelerini ziyaret edip onlara yaşamlarım idame 
ettirmelerini sağlayacak olanaklar sunması en az bir haftasım 
alacaktı. Bu peş peşe acı dolu günler geçireceği anlamına gelen 
berbat bir görevdi ama yapüması gerekiyordu.

Birden akima Maria geldi. Bu düşüncenin kaynağı başlı 
başına bir gizemdi. Christopher sadece M aria’mn hatırasımn 
yorgunluktan çöken bedenini tekrar dirüttiğini ve kendisine bir 
hedef sunduğunu bihyordu; jnımuşak bir yatakta olmak ve teninde 
onun sıcak, kıvrımlı vücudunu hissetmek. Ona sarümak, onunla



■ahatlar” '̂̂  ve göğsündeki o son derece rahatsız edici bulduğu 
t u h a f  sıkış*"® hissini yeniden duymak. Bu his şu an olduğu gibi... 
hiçbir şey hissetmemekten çok daha iyiydi.

fiiç bu hayat tarzından vazgeçmeyi düşündün mü? 
Christopher bunca çirkinliğin içindeyken büe bu hayattan 

vazgeçmeyi düşünmemişti. Ama şimdi ilk kez Maria sayesinde 
biraz olsun rahatlam ayı düşünüyordu.

Y aşam ım  sü rd ü rm e k  iç in  h a y a tın  kendisine sunduğu tek 

zevkten m ah ru m  k a lm a k  zoru n da o lm ası o güne dek işlediği 
günahların b ir b edeli o lm alıyd ı.
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On Üçüncü Bölüm

Maria oturduğu koltukta bacaklarım altma abp çabşma 
masasında resim çizen Tim’i inceledi. Welton’m kendisine 

sağladığı kır evi küçük ama konforluydu. Sahil kenarındaki bu 
ev hoş bir inziva yeriydi ve usul usul kıyıya çarpan dalgaların 
sesi, güç harcamadan yapılan aktivitelerle keyif veren bir uyum
içerisindeydi.

Tim çalışırken bir şarkı mmidamyordu ve onım iri yan bede
ninin aksine böylesine yumuşak bir ruha sahip olması Maria’yı bir 
kez daha büyülemişti. Son derece iyi kalpli olan bu adam sadece 
St. John’a değil onun için önemli olduğuna inandığı Maria’ya da 
derin bir sadakat duyuyordu. Maria’yı en fazla şaşırtan da bu 
olmuştu.

Evet, St. John kendisine yoğun hir ilgi gösteriyordu ama Maria 
erkekleri ijd tanırdı. Yoğun hir ilginin yoğun bir sevgi anlamına 
gelmediğini biliyordu. O St. John’un arzuladığı bir şeye sahipti ve 
ilişkilerine bundan daha büyük bir anlam yüklemiyordu. Ancak 
belli ki Tim bu ilişkiyi bu kadar basit görmüyordu ve Maria’mn 
yüreğinin bir parçası bunun doğru olmasım istiyordu.

Korsamru özlüyordu. Onun kendisi için bu kadar kısa zamanda 
önem kazanması ne kadar da tuhaftı ama durum buydu. Geceleri



yatağına uzamp onun kaslı kolları tarafından sarılmanın, yana
ğını onun kıllarla kaph göğsüne yaslamanın, teninin onun sıcak 

teni tarafm dan ısıtıldığım hissetmenin özlemini çekiyordu. Bazen 
gözlerini kapadığında onun bergam ut ve arzulu, baskın erkeksi 
kokusunun karışımından oluşan o nefis kokusunu duyabüiyordu

Ama en çok onun kendisine verdiği güven duygusunu arzu- 
luyordu. Christopher onun korunduğunu hissetmesini sağhyordu. 
Simon her şejd Maria'mn kontrolüne bırakmakta sakmca görmü
yordu. Ancak Mai'ia bazen dizginlerin başkasının elinde olmasını 
istiyordu. Sadece kısa bh süre. Kendini birisine bağımlıymış gibi 
hissedeceği kadar uzun bir süre değil ama biraz huzur bulmasına 
yetecek kadar.

Tim ağır bir hareketle ayağa kalktı ve hantal adımlarla 
Maria’mn yamna giderek, “İşte,” dedi. Ona tamamladığı resmi 
verip yenisini çizmek için masaya döndü.

Maria dikkatle incelejnp üzerine Simon’a araştırmasını istediği 
bölgeleri belirten notlar düştüğü haritayı bir kenara bırakarak 
hayretle elindeki resme baktı.

Hayranlık dolu bakışlarım, olağanüstü yakışıklılığa sahip 
olan bir delikanlının yüz hatlarını oluşturan biçimli çizgi ve göl- 
gelendirmelerde gezdirerek, “Resme yeteneğin var,” dedi. Egzotik 
hatlar, koyu renkh saç ve gözler delikanlıya genç yaşına rağmen 
cezbedici bir tehhke katmıştı. Olması gerekenden daha uzun 
olan ve aimna dökülen gür saçlan, o tutkulu gözlerini ve biçimli 
dudaklsunm çevrehyordu.

“Çok zor bir şey sayılmaz,” dedi Tim. Bu övgüleri sert bir 
sesle reddetmesi Maria’nm başım kaldmp onu yüzü kızarmış bir 
halde yakalamasma neden oldu.

“Aynca hajo-et verici bir hafizaya sahipsin. Bu delikanhyı 
ben de fark ettim ama senin çizdiğin resmi görene dek onu tarif 
edebilmem imkânsızdı. Ahşüagelmiş benzetmeler yapılamayacak



kadar özgün hatlara sahip ama sen her şeye rağmen bu hatları 
k u s u rs u z  bir biçimde resmetmişsin.”

Mahcubiyetini homurdanarak ifade eden Tim biçimsiz kaş
larının altındaki gözlerini kıstı. Maria gülümsedi ve yanından 
duran diğer resimlere baktı. Bu resimler bir araya geldiğinde 
bir duvar halısı gibi o gece yaşananları tasvir ediyordu; araba, 
Öğretmen, seyis ve arabacı. Şimdi sıra Amelia’mn resmindeydi ve 
Maria nasıl bir tepki vereceğinden emin olamadığı için bu resmi 
görmekten neredeyse korkuyordu. Kız kardeşini çok kısa bir an 
görmüştü ve aradan geçen üç haftada zihninde kalan görüntünün 
yavaş yavaş silindiğini fark etmişti.

“Ona kavuşacaksın,” diye gürledi Tim.

Maria gözlerini kırpıştırarak dikkatini tekrar konuğuna 
çevirdi. Tanrı’ya şükürler olsun ki iki haftahk süre sona ermek 
üzereydi. Yarasınm tamamen ijnleşebümesi için hareketsiz kalması 
gerekmişti ve böylesine miskin bir hayat sürmek onun için âdeta 
bir işkenceydi. Evin içinde dolanırken attığı adımlar dünyanın 
çevresini turlamaya yeterdi, işleri uzaktan yönetmek onun tarzı 
değildi. O, olayların içinde bizzat olmayı tercih ediyordu. Neyse 
ki iki gün sonra Londra’ya dönecekti. Tim’i de o zaman St. John'a 
iade edecek ve kendini jdne tamamen yaptığı araştırmaya vere
cekti. “Pardon?”

“Kız kardeşin,” diye açıkladı Tim. “Ona kavuşacaksın.”

Yüce Tanrım. Tim bunu nereden biliyordu?

Maria hızla ihtimalleri gözden geçirerek. "St. John kız kardeşimi 
aradığımı biliyor mu?” diye sordu usulca. AmeHa onun tek za\nf 
noktasıydı. Simon ve Welton’dan başka kimse bunu bilmiyordu.

“Henüz değil. Bunu ona söylememe fırsat kalmadan beni 
tutsak ettin.”

Kalbi hâlâ yerinden çıkacakmış gibi atsa da Maria rahat bir 
nefes almıştı. “Bu durumda seni geri götüremem.” dedi.
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Elbette her ikisi de Tim'in istediği zaman gidebileceğini 
biliyordu. Böylesine cüsseb bir adam kendi isteği dışmda ancak 
ayağma pranga vurularak tutulabilirdi ki bunun bile işe yara
yacağı şüpheliydi.

“Bunu sana söylerken öyle olacağım büiyordum,” dedi Tim 
sadece.

“O halde neden söj'ledin?” diye sordu Maria kaşlanm çatarak. 
Dev adam biı- fırçaya benzeyen sakalını çekiştirdi ve ne- 

redeyse onu taşıj'amayacak kadar küçük olan sandalyesinde 
arkasına yaslandı. “O gece seni korumakla görevlendirilmiştim 
ve bu görevde başarısız oldum. Şimdi seni koruduğum takdirde 
başarısızlığımı telafi edebileceğimi düşünüyorum.”

“Ciddi olamazsın!” Maria böyle söylemişti ama onun omuz- 
larmın duruşuna bakarak sözlerinde ciddi olduğunu anlamıştı. 
“O gece olacaklan hiçbirimiz tahmin edemezdik.”

Tim homurdandı. “St. John biliyordu, aksi takdirde bizi oraya 
göndermezdi. Bana yerini almama izin verecek kadar güvendi 
ama ben onun bu güvenini boşa çıkardım.”

“Tim...”

Tim iri elini havaya kaldırarak onu susturdu. “Tartışmamız 
anlamsız. Sen beni yanmda tutmak istiyorsun ve ben de yerimden 
memnunum. Bu konuda konuşarak vakit kaybetmeyelim.” 

Maria ağzım kapadı. Bu sözlere verebileceği mantıklı bir 

cevap yoktu.

“Mhuirnin. ”

Maria omuzunun üzerinden her zamanki gibi ağır bir zara

fetle içeri süzülen Simon’a baktı. Uzun süreli seyahatinden yeni 

dönmüş olan genç adam yolculuğu sırasında giydiği giysileri hâlâ 

üzerinden çıkarmamıştı. Maria’nın yazıh olarak verdiği detayh 

talimatlara dayanarak yanma bir düzine adam ahp ülkenin güney
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jyyısını bir ucundan diğerine dolaşmış ve Amelia’yı arayışlannda 
ihtiyaç duydukları araştırmaları yapmıştı.

“Bir ziyaretçin var.”
Bir anda telaşa kapdan Maria bacaklannı yere indirip ayağa 

fırladı. Hızlı adımlarla Simon’m yanına gidip sesini alçaltarak, 
«Kim bu ziyaretçi?’ diye sordu.

Simon onu dirseğinden tutup dışan çıkarırken Tim’e omuzu
mun üzerinden temkinli bir bakış attı. Ardından öne doğru eğilip, 
“Lord Eddington,” diye mırıldandı.

Maria adımlarını şaşırdı ve büyüyen gözleriyle Simon’a baktı. 

Simon, Maria’nm sorduğu sessiz soruyu omuzlarım silkerek 
yanıtladı ve onu salona doğru götürmeye devam etti

Maria ziyaretçi kabul etmeye uygun bir şeküde giyinmemişti 
ama zaten bu resmî bir ziyaret değüdi. Çenesini joıkan kaldınp 
tüm cazibesini kullanarak odaya girdi. Eddington’m patlamaya 
hazır bir bomba gibi öfkeli gözlerle kendisine baktığını görünce 
cazibesini kullanmaya ihtiyaç duyacağım anlamıştı.

Eddington kızgm bir sesle, “Konuşmamız gereken pek çok 
konu var,” dedi kelimeleri yutarak.

Baskıcı erkeklere alışık olan Maria yüzüne parlak bir gü
lümseme yerleştirerek kanepeye oturdu. “Ben de sizi gördüğüme 
sevindim, lordum.”

“Az sonra böyle düşünmeyeceksin.”

“Şaşırtıcı bir cesaret örneği göstererek elinde bir süahla güpe
gündüz üzerine yürüdü.”

Christopher, Philip’in sözlerine dayanarak Tim'in mini min
nacık Maria tarafından esir alımşım hayal edince sırıttı. Yüzüne 
yayılan gülümseme >air®ğini ısıttı. Bu kadından her geçen gün 
daha da hoşlamyordu. Yokluğu büe ona duyduğu arzu ve haiTanhğı 
azaltmamıştı. O gün ikindi vakti konakladığı hana gelen Philip’e
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sorduğu ük şey Maria'nın sağlığı olmuştu. Londra’ya dönene kadar 
haber almayı beklej^emeyeceği daha pek çok şey vardı.

“Oldukça eğlenceliydi” dedi onun neşelendiğini fark eden Philip 

“Keşke ben de görseydim.” Christopher arabanın koltuğuna 
iyice yajohp bakışlarını pencereden akıp giden manzaraya çevirdj 
İçi simsiyah döşenmiş arabaju biraz olsun renklendiren kan 
kırmızısı perdeler pencerenin kenarlarma bağlanmıştı. “O halde 

Tim şimdi onun yamnda.”
“Evet ve sanırım böylesi çok daha iyi oldu. İrlandah adam Leydi 

Winter’in tatilinin ikinci gününden beri ortalarda görünmüyor.” 

“Hımm...” Bu düşünce Christopher’ı fazlasıyla keyiflendir- 
mişti. Maria’yı Quinn’le birlikte düşündüğünde onu kıvrandı- 
ran huzursuzluk ahşık olduğu bir duygu değüdi. Genç kadının 
İrlandalı’ya hâlâ ügi duyduğu beUiydi. Christopher’ı rahatlatan 
tek şey Maria’mn boş yatağım sadece kendisiyle paylaşmasıydı.

Züıninden geçen bu son düşünce onu heyecanlandırdı. Bazen 
kendine onunla sevişmelerinin hatırladığı kadar iyd olmasının 
imkânsız olduğunu söylüyordu. Böyle bir şey mümkün müydü? 
Kimi zaman da, özellikle geceleri yatağına uzandığında, onun 
ellerinin vücudunda dolaştığım hissediyor, kulağına alçak sesle 
kışkırtıcı sözler mmidandığım dujmyordu.

Sağhğı düzelen sevgilisine kavuşmak için sabırsızlanarak. 
Yaklaştık mı?’ diye sordu. Nazik davrandığı takdirde belki bugün 

onunla beraber olabüirdi.
Uzayan cinsel perhizinin tetiklediği arzu, sertleşmesine ne

den olmuştu ama o bunu kontrol altında tutabilirdi. Maria’mn 
iyileşmekte olan yaraşma zarar vermeye niyeti yoktu.

“Evet, az kaldı.” Phüip kaşlanm çattı ama bir şey söylemek 
yerine avuçlanm gri renkh, kadife pantolonuna sürttü. Christop
her onu, bir şey için endişelendiğini büecek kadar iyi tanıyordu. 

“Ne oldu?”



Philip gözlüğünü çıkarıp cebinden bir mendil aldı. Gözlüğün 
•ilerindeki hayali lekeleri temizlerken, “Lord Sedgewickle ilgili 
endişelerim var,” dedi. “Senin peşini bırakalı bir ay oldu. Ona 
^giderdiğimiz işe yaram az bilgiler eninde sonunda sabursızlan- 

neden olacaktır.”
Christopher kısa bir süre Philip’i inceleyip onun fiziksel an

lamda ne kadar olgunlaştığının gözlüğü tarafından gizlendiğini 
fark etti. “O şahidi ehme geçirene dek sabretmekten başka çarem 
yok Bh şeyleri farkh yapmış olsam büe şu an bulunduğum yerden 
ileri gidemezdim.”

“Sana katılıyorum. Ama beni asü endişelendiren şey bundan 
so n ra  yoluna nasıl devam edeceğin.”

“Nedenmiş o?”
PhUip gözlüğünü tekrar burnunun üzerine yerleştirdi. “Çünkü 

o kadına ilgi duyduğunun farkındayım.”
“Ben pek çok k ad m a ilgi duyuyorum.”
“Am a o k a d ın la r ın  hiçbiri son nefeslerini senin ellerinde 

verme tehdidiyle k a rş ı karşıya  değü.”
Christopher derin  bir nefes ahp bakışlarmı tekrar cama çevirdi 
Yardımcısı o turduğu koltukta huzursuzca kıpırdamp boğazını 

temizleyerek, ‘ Y anüıyorsam  beni düzelt,” diye devam etti sözlerine, 

“ama Leydi W in te r’a  bugüne dek hiçbir kadına duymadığın bir 

ügi duyuyor g ibisin .”
“Böyle bir izlenime kapılmana sebep olan ne?'
“Bugüne dek hiç yapmadığın şeyler; onmı evini basman, 

Brighton’a yaptığımız bu yolculuk. Hizmetlileri onun iki gün 
içerisinde evine dönmesini bekliyor ama sen sanki onundan 
gereğinden fazla ayrı kalmak istemiyornıuşsun gibi yolunu de
ğiştirip yanına gidiyorsun. Bu şartlar altında onu Scügevvick’e 

nasıl teslim edeceksin?”
Bu Christopher’m son zamanlarda sıkça cevabım aradığı bir 

soruydu. Maria kendisini etkilemek için hiçbir şey yapmamıştı.
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Christopher tiyatroda ona karşı koyaınayıp yanma gritmişti ve 
günden beri de peşindeydi. Onun Lord Winter’la arasmdaki ilişkiyj 
bilmiyordu ama Dayton'ın kasten ölümüne sebep olmadığından 
emindi. Kocasımn yasını tutuyor, onu sevdiğini söylüyordu.

Maria’nm bü* başkasma sevgi beslediğini düşünmek boğazırm, 
düğümlenmesine neden oldu. Acaba sevdiğinde nasıl bir kadm 
oluymrdu? Christopher önüne bir tabure koyan ve dudaklarını 
tenini dağlayacak kadar şehvetle öpen kadına âşık olmuştu. Bu 
kadın Daydon’la bir evlilik yapan Maria’yla aym kişi miydi?

Elini göğsüne götürüp burada hissetiği sıkışıklığı boş yere 
rahatlatmaya çahştı. Mai'ia’mn sırlan  olduğu kesindi. Ama o 
kötü bir kadın değildi ve başkalarına zarar vermek gibi bir niyeti 
yoktu. O halde Chi'istopher onu nasü darağacına gönderecekti? 
Ona karşı bir şeyler hissetmiyor olsa bile hayatım kendisinden 
daha iyi birisinin hayatıyla kurtaracak olması camm sıkıyordu.

Philip, “İşte geldik,” diye mırıldanarak Christopher’ı daldığı 
düşüncelerden uyandırdı.

Christopher doğruldu ve dalgın bakışlarını yaklaşmakta 
oldukları kır evine çevirdi. Evden hâlâ içeridekilerin arabanın 
tekerlek sesini duyamayacakları kadar uzaktaydılar ama Chris
topher araba yolunda tam donanımlı bir arabanın beklediğini 
görebiliyordu.

Artık aşina olduğu o içini yakan sahiplenme duygusunu bir 
kez daha hissederek arabamn tavanına vurdu ve arabacısına, 
“Burada dur,” diye seslendi.

Aşağı inip kalan mesafeyi yürüyerek kat etti. Yakındaki 
kumsala çarpan dalgaların ritmik sesi adımlarına alışık olma
dığı bir hız veriyordu. Alacakaranlık, hareketlerini gölgelerin 
ardma gizlemesini sağlıyordu. Belli belirsiz duyulan bir kuş sesi 
onu Maria’yi korumakla görevlendirdiği adamlara karşı uyardı. 
Christopher bu sese ıslık çalarak karşılık verdi ama araba yolunda



b ekleyen  arabanın üzerindeki amblemi görmesiyle birlikte sesi 
duyulmaz oldu.

Eddington.
Zihnine bir anda yüzlerce düşünce hücum etti. Kısa bir süre 

durup derin bir nefes alarak kendini toparladıktan sonra içeride 
neler olup bittiğini görebilme çabasıyla evin etrafim dolaştı.

Şans ondan yanaydı. Köşeyi döndüğünde açık bir pencere
den yatay olarak dışarı sızan ışığm toprağı aydınlattığım gördü, 
pencereye yaklaştığında Maria ve Eddington’ı hararetli bir 
tartışmanın ortasında buldu. Maria’nm üzerinde usulüne uygun 
bir giysi olsaydı ikisinin birbirine olan düşmanlığı onu az da olsa 
rahatlatırdı. Ancak durum farklıydı. Genç kadımn üzerindeki 
elbise resmî bir ziyaretçi kabul eden bir kadma uygun değildi. 
Üsteük Quinn de evde yoktu.

Christopher hızla eve doğru koşup sırtım duvara yasladı ve 
açık duran pencereye biraz daha yaklaştı.

“Sana sunacağın hizmet için jdıklüce bir para ödediğimi 
hatırlatmalısam,” diye haykırdı Eddington. Öfkeli sesi denizden 
esen rüzgârla birlikte etrsıfa yayıldı. “Ben bu parayı tatüe çıkman 
için ödemedim!”

“Hastaydım,” dedi Maria buz gibi soğuk bir sesle.
“Sırtüstü yatarak çalışamıyorsan yükümlülüğünü yerine 

getirmenin farklı bir yolunu bulmalısın.”
Yumruklannı sıkan, çenesi kasüan Christopher damarlanndaki 

kanm hiç olmadığı kadar hızlı aktığım hissetti. İçindeki öldürme 
dürtüsüne yabancı değildi ama bu dürtüye ük kez kalbindeki acı 
ve ciğerlerindeki yanma da eşlik edi.vordu.

“Kabalaşma!” diye haykırdı Maria öfkeyle.
“İstediğimi yapanm!” diye kükredi kont. “Bu hakkı elde etmek 

için gereken parayı ödedim.”
“Paranla vedalaşmak sana bu kadar zor geliyorsa beni bırak 

ve ihtiyaçlarını daha ucuza karşılayacak birisini bul.”
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Christopher kıja.va vuran dalgaların sesine rağmen dişleri 
nin gıcu-tısınm duıoılabileceğini düşündü ama yine de çenesin' 
sıkmaya devam etti. Pencereden içeri dalıp Eddingtoni posası 
çıkana dek dövmemek için kendini zor tutuyordu. Onu durduran 
tek şey Maria'mn güvenini şiddet kullanarak kazanamayacağım 
bilmesiydi. Genç kadm bu güveni ancak kendi isteğiyle verirdi

Christopher oradan uzaklaştı ve erkekleri baştan çıkarmak 
konusunda kötü bir üne sahip olan bu kadınla arasındaki ilişkiyi 
hızla gözden geçirdi. Maria belh ki istemeden son derece tatsız bir 
işe bulaşmıştı ama jine de ondan yardım istememişti. Christopher 
hem onun sevgilisiydi hem de fazlasıjda zengindi ve kendisinden 
yardım istemiş olsaydı mutlaka bu yardımı yapardı ancak Maria 
işlerim tek başma haUetmeye çok alışmıştı.

Sızlayan jnireğine taş basan genç adam sadece bir köşeye 
atıldığı ya da unutulduğu hissine kapıhnajn değil, Maria’yı ken
dini düşünerek hareket etmekle suçlamayı da reddetti. O zeki bir 
kadmdı. Öğrenebilirdi ve Christopher ona öğretecekti, iyilik. Şef
kat. Maria hayatı bô oınca başkalarından bu ikisinin ne kadarını 
görmüştü? BeUd Christopher bu tür şeyler için başvurulacak bir 
adam değüdi ama o da öğrenebilirdi. Maria’ya ruhunu açmanın bir 
yolunu bulacak ve bu sayede onun kendisine ruhunu açabilecek 
kadar güvenmesini sağlayacaktı.

Christopher zihninde bu düşüncelerle geldiği kadar hızlı bir 
biçimde oradan ayrüdı. Arabasına döndüğünde az öncekinden 
farklı bir adamdı; hâlâ ciddi bir ifadeye sahipti ama şimdi tama
men kendi kabuğuna çekümişti ve Philip onu rahatsız etmemesi 
gerektiğini bilecek kadar akıllı bir adamdı.

Maria üzerindeki elbisenin bacaklarına dolanmasına neden olan 
telaşlı ve hızb adamlarla odada volta atıyordu.

Bakışlarını bir kez daha açık duran pencereye çe'virip sabır
sızca altm saçh âşığım görmeyi bekleyerek, “Nerelerdesin?” diye
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honıui'dandı. Kendisi eve döneli iki gün olmuştu ve St. Johnün 
hizmetlileri arasına yerleştirdiği casus Christopher’m da evde 
olduğunu söylemişti ama buna rağmen sevgilisi hâlâ ziyaretine 
gelmemişti. Maria o sabah ona bir not göndermiş ama hiçbir 
sonuç elde edememişti. Christopher ne bir cevap yazmış ne de 
ortaya çıkmıştı.

Maria alelacele eve koşup seyahatin kirini hızlıca yaptığı bir 
banyoyla üzerinden atarak Christopher’m ziyaretine hazırlan
mıştı ama bekleyişi hâlâ devam ediyordu. Genç kadın yüreğinin 
derinliklerinde giderek büjhıyen bir acımn filizlendiğini hissetti.

Christopher, Maria uzaktayken ona olan ügisini kaybetmiş 
olabilirdi. Maria bu olasdığı daha önce de düşünmüştü fakat gerçeği 
fark etmek onu asla hazır olamayacağı bir biçimde yaralamıştı.

Pencerenin önünde durup aşağı baktı ancak herhangi bir 
hareketlilik göremedi. Gözlerini kapayıp sertçe nefesini çekti. 
Christopher kendisine hiçbir şey borçlu değildi ama yine de ya
rattığı acı onu sinirlendiriyordu. Bir hoşça kal deme nezaketinde 
büe bulunmamış olması onu öfkeden deli ediyordu. Yüz yüze 
vedalaşamamışlardı belki ama bir kâğıda yazacağı küçük bir not 
bu sessiz vedadan çok daha ijdydi. ^

Maria onun kendisine bu şekilde davranmasma izin verme
yecekti! Ona gönderdiği mesajda duygularım açıkça belirtmiş, 
yamnda olmasını istediğini söylemişti. Bu adama böylesine 
bağlanmış olduğunu düşünmek içini acıtıyordu. Onu beklemek, 
ügisi için yalvarmak...

Sonra da tek bir kelime bile duymadan terk edümek.
Öfkesi iyice büjhiyen Maria üzerindeki elbisen çıkardı ve 

yeniden giyinmesine yardımcı olması için Sarahya seslendi. Kan 
kırmızısı ipekli bir elbise gijriikten sonra dudağımn kenarma 
kalp şeklinde bir dövme yerleştirdi. Hançerini elbisesinin içine 
gizlenmiş kabına soktu ve arabasım getirmelerini söyledi. Geçen 
her dakika daha da öfkelenmesine neden oluyordu. Kavga etmek
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için sabırsızlanıyordu ve korsan bunu istese de istemese de k 
dişine karşılık verecekti.

Arabasının etrafını saran atlı uşaklarla birlikte nicr.  ̂
güvenil bir yer olan MajTair’den ayrılıp dilencilere, hırsızlar  ̂
fahişelere... ve onun sevgüisine ev sahipliği yapan sefalet yuvasj 
St.Gües’a vardılar. Maria arabasının huzur veren katanlığm ĵ  ̂
oturuyor, öfkesinin tehlikeli bir biçimde için için kaynadığım 
hissediyordu. Korsamn evine vardıklarında zincirlerinden kur 
tulmayı beklej^en bir belâya dönüşmüştü ve bunu açıkça belli 
ettiğinden emindi. Uşağmm elindeki kartvizit ahndı ve Maria hiç 
bekletilmeden evin antresine kabul edildi.

Genç kadm kendisini görmek için farkh odalardan kadıtıh 
erkekh gruplar halinde dışan çıkan insanlara aldırmadan, “Nerede 
o?” dij'e sordu kaygı verecek kadar uysal bir sesle.

Kâhya yutkundu. “Burada olduğunuzu haber vereyim. Leydi 
Winter.”

Maria düzgünce şekil verilmiş kaşmı yukarı kaldırdı. “Ben 
hallederim, teşekkürler. Sen sadece onu nerede bulacağımı söyle.”

Bir şeyler söylemek üzere ağzım açan kâhya önce bundan 
vazgeçti, sonra tekrar niyetlendi ve nihayet iç geçirerek, “Beni 
takip edin, leydim,” dedi.

Maria başmı jnıkan ksddırıp omuzlarını dikleştirerek bir 
krahçe edasıyla merdivenleri tırmandı. O hor görülmüş bir sevgili 
olabilirdi ama o şekilde davranmayı reddediyordu.

Kısa bir süre sonra kâhya tarafmdan kapısı açılan bir odaya 
girdi ve içeri adım attığmda kalbinin yerinden çıkacağım hissetti. 
Yapabildiği tek şey kapınm kapanması işaret etmek için elini 
titrekçe sallamak oldu.

Ayaklan ve boynu çıplak olan, hem yeleğini hem de ceketini 
çıkarmış olan Christopher yan çıplak halde şöminenin karşısma 
uzanmıştı. Başmı geriye atmış ve parlak mavi gözlerini kapamıştı.



Olağanüstü güzel a m a bir o kadar da tehlikeli bir yaratıktı. 

IVlaria’yı onca kızgınlığına rağm en onun kadar etkileyebilecek 

başka bir erkek yoktu.

“Christopher,” dedi genç kadın sessizce. Onu gördüğünde 
l̂ oğazına yerleşen yumru sesinin fisdtıdan öteye geçmesini en- 
gelİKinişti-

Christopher’m dudakları ağır ağır yukan kıvrıldı ama gözleri 
hâlâ kapalıydı. “Maria,” diye mınidandı. “Demek geldin ”

“Ama sen gelmedin. Hem de seni çağmp gelmem beklediğim 

halde.”
Christopher nihayet Maria’ya baktı ve gözlerini kısarak 

onu dikkatle inceledi. “Bana ulaşmak için biraz çaba harcamam 

istemem bu kadar kötü bir davramş mı?’

“Artık senin ojnınlanna ayıracak zamamm yok, St. John. 
Buraya bana borçlu olduğun şeyi almak için geldim; düzgün bir 
vedalaşma.”

Maria odadan çıkmak üzere arkasım döndü ancak bunu ya
pabileceğini düşünmekle hata ettiğini anladı. Christopher hızla 
yamna geldi ve üzerine abanarak onu kapıya bastırdı.

Dudaklarım kulağına götürerek, “Bu bir oyun değü.” dedi 
boğuk sesiyle.

Maria onun sert ve kash vücuduna duyduğu özlemi yatıştır
mak için elinden geleni yaptı. Christopher tepesinde dikeiliyor. 
sıcak nefesi yakın bir şekilde başımn üst tarafinı okşuyordu. Ka
sıklarım onun kalçalarına sürttüğünde Maria az önceki sözleriyle 
neyi kastettiğini anladı. Elbisesinin içindeki kat kat etek ve astar 
yüzünden onu hissedebilmesi imkânsızdı ama sertleştiğinden 
şüphesi yoktu.

Maria bunu bümenin kendisine yaşattığı zevki bastırmaya 
çahşarak, “O halde neden yamma gelmedin?’ diye sordu buz gibi 
soğuk bir sesle.
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Christopher olduğu yerde kıpırdandı ve kapıdan çektiği elleri 
Maria’nm dekoltesinin üstündeki şişkinhği pervasızca avuçlacfi 
Onu okşarken güçlü bacaklanjda vücudunu kapıya bastırmaya 
devam ediyordu. “Ben sana hep geldim, Maria. Karşıhğmda senin 
de beni araynp aramayacağını bilmek zorundaydım.”

Christopher’m sözleriyle içini bir anda ateşli ve ısrarcı bir 
arzunun sardığını hisseden Maria iç geçirdi. Ancak genç adam 
onun ellerini serbest hmakabileceğini düşünmekle büyük bir hata 
yapmıştı ve çok geçmeden de bu hatasını anladı. M ana hançerinin 
ucunu onun bacağının üst kısrama sapladı.

Sonrasmda, hızla bir küfür savurarak kendisinden uzaklaşan 
Christopher’a doğru döndü ve elini arkaya atıp kapının kilidini 
çevirdi.

Christopher’m pantolonundaki deliğin etrafim  küçük bir kan 
lekesi sarmıştı. “Eddington’a da bıçak çekiyor musun?” diye sordu 
usulca. ‘Yoksa paı-ası onu kurtarıyor mu?”

Maria elindeki hançeri öne doğru uzatarak durdu. “Bunun 

Eddington’la ne ilgisi var?”

“Ben de aym şeyi soruyorum.” Christopher gömleğini umursa
maz bir tavırla başımn üzerinden çekip çıkardı ve bronz bir tene 
sahip, kaslarla kaplı karmm gözler önüne serdi. Çıplak göğsü 
iyileşmeye başlayan kesiklerle kaplıydı ve kaburgalarmda sararan 
çürükler vardı. Vücudundaki çok sayıda yarayı görmek Maria’nm 

boğazının düğümlenmesine neden oldu. Bu erkeksi güzelliğe zarar 

gelmesine kendisinin de katkıda bulunmuş olması genç kadının 

yüreğini acıttı. Christopher üzerinden çıkardığı gömlekten kaslı 

bacağının etrafma sarmaya yetecek uzunlukta bir parça yırttı. 

“Artık bu tür sırlan paylaşacak kadar samimi m iyiz?’

Christopher’m onun kontla devam eden ilişkisinden haberdar 

olduğunu anlayan Maria içinin allak bullak olduğunu hissetti. 

“Beni reddetmenin sebebi Eddington mıydı?” diye sordu.



Kollarını göğsünde kavuşturan Christopher başını iki yana 
salladı- “Hayır. Ben sana hep gerçeği söylüyorum Maria çünkü 
l^grşılığında senden de aynı şeyi bekliyorum. Sana destek olmak 
istiyorum. Yardım etmek istiyorum. Keşke bana bu imkânı versen.” 

Sesi öylesine alçak, bakışları öylesine hevesbydi ki Maria 
onun ve içinde yarattığı duyguların esiri olmuştu. Güçsüz kalan 
parmaklarından sıyrılan hançer gürültüyle yere çarptı.

“Peki, sen bana hangi imkânları tanıyacaksm? diye sordu. 
Göğsü hızh hızh inip kalkıyordu.

“Sen kendine hangi imkânların sunulmasım istersin? Bir 
kez daha Maria’ya doğru yaklaşan Christopher başım eğip dilini 
onun aralık duran dudaklarmda gezdirdi. “Bu gece Quinn ya 
da Eddington’a gidebilirdin. Ama sen onca öfkene rağmen bana 
geldin. Bende senin arzuladığın bir şey var, Maria. Bana bunun 
ne olduğunu söyle ki sana vereyim.”

Christopher bu son sözleri belli behrsiz hissedilen bir acıyla 
söylemişti ve Maria’mn dudaklannı sahiplenen, sert bir öpücükle 
ağzının içine alarak bu acıyı çabucak gizledi. Ellerini v-ukan kal
dırıp omuzlarım tutarak onu yavaş yavaş kendine doğru çekti.

Maria, Christopher’ı incitebilecek bir güce sahip olduğunu 
anlamıştı ama artık onun da aym şeküde kendisini incitebüeceğini 
büiyordu. Üstelik Christopher bunda çok başanhydı. Sevecen ve 
görünüşte art niyetsiz olması Maria’yı güçsüzleştiriyordu.

Genç kadın dudaklarım onunküerin üzerinde dolaştırarak. 
“Belki de senden tek istediğim cinselliktir,” dedi soğuk bir sesle. 
“Günaha girmek için yaratılmış bir vücuda ve onu nasü kulla
nacağını iyi bilen bir zekâya sahipsin.”

Christopher’m kavrayışınm sertleşmesi Maıda’nm hedefi tam 
ortasından vurduğunu söjdüyordu. Kendini korumak için onu 
kasten incittiğini bilmek fazlasıyla rahatsız ediciydi ama Maria 
bundan başka çare göremiyordu. Christopher'm bu yönü son de-
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rece tehlikeliydi. Maria kaba bir korsanın üstesinden gelebilird' 
ama bu korsandan çok daha sık ortaya çıkan ateşli ve nazik bk 
sevgilinin cazibesine karşı koyabileceğinden emin değildi, ilk 
sevişmelerinde bii'birleı-ini baştan çıkarmak için başvuı-duklajj 
sertlik, tath öpücüklerin, mahrem anıların ve birbirlerine duyduk, 
lan özleme dair itirafların hâkim olduğu romantik buluşmalara 
dönüşmüştü. Maria, Christopher’a güvenebilseydi bunun bir aşk 
ihşkisi olduğu söyleyebilirdi. Fakat onun amaçlanyla ilgili şüpheleri 
olduğu için kendini kuşatma altına alınmış gibi hissediyordu ve 
bunun bedeh Amelia olduğu sürece teslim olmayı göze alamazdı, 

“Demek penisimi istiyorsun,” diye fısıldadı Chr- topher. “Q 
halde sana onunla hizmet etmehyim. Bana ihtiyaç duyduğun şeyi 
söylemen yeterli. İstediğin her şeyi sunmaya hazır ve hevesliyû., 
Yatakta ya da dışanda fark etmez.”

Maria gözlerini kapayıp zihninden geçenleri gizledi. Arzu
sunu bir kenara bırakıp sadece görevine odaklanacak güce sahip 
olmayı isterdi ama titreyen bacakları ona yol yalanken oradan 
kaçıp gitmesinin en doğrusu olacağım söylüyordu. Welton ve 
Eddington’m istediği bilgiyi başka yöntemlerle de elde edebilirdi. 
Her şeye olduğu gibi buna da bir çare bulabüirdi.

“Soy beni,” diye fısıldadı kararlılılda.

“Nasıl istersen.” Christopher dilini Maria’nm kulağında gez
direrek onun ürpermesine neden oldu. “Arkam dön.”

Maria derin bir nefes aldı ve dediğini yaptı.



On Dördüncü Bölüm

Christopher, Maria arkasmı dönüp sırtından aşağı inen küçük 
düğmeleri sergüeyince yumruklarını sıktı. Elleriyle mücadele 

ediyor, onlara titremejn kesmelerini emrediyordu. Maria’dan sevgi 
dolu bir hareket, kendisine sadece yataktaki maharetleri için ilgi 
buymadığını gösteren bir işaret görmek için yamp tutuşuyordu.

Maria oraya neden gelmişti? Neden ona tatlı sözler içeren 
o mesajı göndermişti? Belki de Christopher onun için sadece bir 
zevk aracıydı. Christopher zihnindeki, Bu kadan da yeter, onun 
sana verdikleriyle idare et, diyen sesten nefret ediyordu. Çünkü 
bu kadarı yetmiyordu. Artık aralarmdeıki üişki sadece cinsellik
ten ibaret olamazdı. Christopher hayatının geri kalanmda yer 
alamayacağım bilerek onunla yatağım paylaşamaızdı.

Tereddütü uzadığmda Maria omuzunun üzerinden ona bakıp. 
“Fikrini mi değiştirdin yoksa?” diye mırıldandı.

Christopher bakışlarını genç kadmın dudağuun kenarmdaJd 
kalp şeklindeki dövmeye çevirdi ve üzerine bir öpücük kondurmak 
istedi. Onun alkolden daha sersemletici bir etkiye sahip olan 
kokusu burun deliklerini doldıu'uyordu. "Haxir."

Maria’nm dolgun vücudunu ortaya çıkaracak olan zorlu iş
leme başlayıp aralarındaki nıetreleıve kumaşı tek tek kaldırdı.



Kadınları soymakta usta sajalırdı ama bunu hiç elleri titr 
yapmamıştı.

Ağır hareketlerle Maria’nm esmer teniyle sersemletici b 
tezat oluşturan kırmızı elbisenin su-tım açmayı başardı Ra 
öne eğip dilini onun omzunda dolaştu'dı. Ürperdiğini fark edinç 
bunu vücudunun geri kalan kısmına da yapması gerektiği^j 
anladı. Meme uçlanm ateşh ağzına ahp çekiştirecek, sonra da 
bacaklaı-mı açıp arasını >»alayacaktı. Maria sırtım geriye atıp 
altında kıvranarak durması için yalvaracaktı, işi bittiğinde bir 
daha hiçbir erkekten zevk alamayacak ve onun bu son birkaç 
günde neler hissettiğim anlayacaktı; bir ziyafet masasının önünde 
açlıktan kıvranıp tek bir lokma bile yiyemediğim.

Kırmızı elbisenin kalan kısmım da kenara çektiğinde gözleri 
bıçak yarasımn bıraktığı buruşuk, pembe ize takıldı. İçini saran 

duygular karşısmda gözlerini kapadı. Ardmdan parmak uçlarmm 
farkında olmadan yaraya dokunduğunu hissetti.

Maria bu dokunuşla birlikte küçük bir çığlık attı.

“Hâlâ canmı acıtıyor mu?” diye sordu Christopher hareket
lerini kontrol altmda tutabilmek için gözlerini açarak.

Maria uzımca bir süre sessiz kaldıktan sonra başım evet 
dercesine salladı.

Christopher, “Daha dikkatli davranacağım,” diye söz verdi. 

Maria nefes nefese, “Hayır,” dedi, “bu sefer altta sen olacaksın.” 

Sözlerinin canlandırdığı hatıralar öylesine güçlüydü ki 
Christopher ürperdi. Maria’nm üstte olduğu, meme ucunu onun 
dudaklarma sunduğu, vajinasının penisini, ona nefes nefese kalıp 
bitkin düştüğü sarsıntılar eşliğinde spermlerini boşalttırana dek 
içine aldığı o gecejd defalarca tekrar yaşamıştı. Az sonra benzer 

bir zevki tadacağım bümek testislerinin boşalma arzusuyla gerilip 
sızlamasma neden oldu. Christopher, Maria’mn tek erkeği olmak 

için yamp tutuşuyordu. Hem yatakta hem de tutkuda. Onunla



daha önce hiç tatmadığı kadar sert, hızlı ve yoğun darbeler eşli
ğinde sevişmeyi ve aynı şekilde karşılık görmeyi istiyordu. Ondan 
benzer bir açlık ve arzuyla tepki almayı istiyordu. Onun kendisini 
arzu lam asın ı istiyordu.

Sad ece  k en d isin i.

V ü cu d u  sertleşen Maria, “Acele et,” dedi ısrara bir sesle.

Genç kadının kendisini savunmasız hissettiğini ve oyunun 
burallanmn değişmesiyle birlikte biraz korkup biraz da temkinli 
davranmak zorunda kaldığım bilen Christopher duraksadı. O 

da nasıl davranacağını bilemiyor, ruhunu hiç bu şekilde çıplak 
bırakmamış bir adam olarak içine girdiği bu yepyeni dünyada 

çekingen adım larla shirüyordu.

Bu yüzden hafifçe dönüp elbisenin arka tarafım tutup sert 

ve hızlı bir çekişle onu boydan boya jorttı. Maria elbisenin kalan 

k ısm ın d a n  sıyrılıp ona doğru döndü. Belini bir korse sanyordu 

ve bacakları da eteklerinin altına gizlenmişti.

“P a n to lo n u n u  çık a r,”  dedi emredercesine, “ve yatağa uzan.”

Christopher söylediğini yapmak üzere ellerini ağır ağır oy

natırken M aria’yn inceledi. Maria kontrolü eline almak istiyordu. 

Christopher vücudunu onun ellerine teslim etmeye gönüllü oldu

ğunu göstererek kontrolü almasına izin verecekti: tabü o da aym 

izni kendisine verirse. “Ben de seni çıplak görmek istiyorum."

“Daha sonra.”

Başını sallayan Christopher pantolonımu aşağı çekerek peni

sini serbest bıraktı. M aria’nm bakışlarmm sertleşen erkekliğme 

çevrümesi onu penisini eline alıp çekiştirmeye teşvik etti ve bunu 

yapmasıyla birlikte organımn başından birkaç damla sperm aktı.

“Beni ne hale getirdiğini görüyor musun? diye sordu erkek

liğini ona sunduğu bir hediyeymiş gibi Maria ya doğru tutarak.

Genç kadının zarif yüz hatlarmdan hüaıe benzer bir ifade geçti.
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O nun karşıs ında m astü rbasyon  y ap m ay a  devam  ede», 
Ciıristopherin dudaklarından bir inilti koptu. S ırtından aşağj 

süzülen zevk dalgası penisini daha da doldurdu.

“Senden çok uzun süre m ahrum  kaldım, M aria. Sen de beni 
bu kadar özledin mi?”

“Bunu sana 3^azdığım m esajda belirtm iştim .”

“Senden bana ilgi duyduğunu gösteren bü' işa re t beklediğim 
yatağm a gelmek 3'erine senin benim  y atağ ım ı ziyaret etmeni 
istediğim için beni cezalandıracak m ısın?

Gözleı-ini onun hani hani çalışan ellerine çeviren Maria, “Kes 
artık şunu.” dedi boğuk bir sesle. “O sert ve kalın penisini içimde 
hissetmek istiyorum, boşalmanı değil.”

Christopher ellerini indirdiğinde kıpkırmızı olan ve başım 
}nıkan çeviren penisi hâlâ sperm sızdırıyordu. Genç adam sahip 
olduğu güçten ilk kez yoksun kalıyordu. Bunu başka bir kadın 
için yapabileceğinden emin değildi. Daha silik bir kadm kontrolü 
elinden almak için gereken otoriteye sahip olamazdı. Emaline 
bile onca tecrübesine rağmen ona yatakta üstünlük sağlamayı 
başaramamıştı. Ona kimi zaman kızlarından bir ya da ikisini 
sunmak yerine kendisini sunmasının sebebi de buydu. Bazen 
bütün işi üstlenen kişi olmak yerine basitçe sahip olunmanın 
keyfîni sürmeye ihtiyaç dujoıyordu.

Nefesi hızlanan, teninde ter damlacıkları biriken Christopher 
bekleyişe geçti. Giderek joikselen bu beklenti oda}^ etkisi altına 
ahnca iyice tahrik olduğunu hissetti. Hareketsiz bir sevişme sıkıcı 
olabilirdi. Oysa şu an durum bu değüdi. Maria’yla etraflarım her 

zamanki gibi açıkça hissedüebilir bir eneıji sarmıştı.

Christopher Maria’mn az önce kendisine sarf ettiği sözleri 

kullanarak, “Fikrini mi değiştirdin yoksa?” diye kışkırttı onu. 

Maria kaşım kaldırdı. “Belki de daha hazır değüim.”
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Christopher ona aym şekilde kaşım kaldırarak karşılık verdi, 
an göğsü ve yanaklarına, hızlı hızlı nefes almasına bakarak 

lan söylediğini biliyordu. Bacaklarımn arasmın ıslandığımn,
 ̂ dişini rnastürbasyon yaparken seyretmenin onu da zevklen- 

^  .¿iğinin farkındaydı. “İstersen seni buna hazırlayabilirim,” dedi 
jievesle yardım etm eyi teklif ederek.

Christopher’ın koyu saçlı, pürüzsüz tenli ve koyu kırmızı du- 

dakh kadını bir an hiç kıpırdam adan durdu. Hepsi bembeyaz 

lan korse, jüpon ve iç eteğin in  çizdiği meleksi görüntü inanılmaz 

fierecede kalın k irpik lere sah ip, çok şey görmüş gözleri tarafından 

lekeleniyord't. C h risto p h e r üzerin deki şeffaf pam uklu kumaşın 

altından o nefis m em e u çla n m  görebiliyordu ve onlan emmek için 

duyduğ’J arzu ağzım  su lan d ırm ıştı. K alp  şeklindeki küçük dövme 

onu dolgun d u d ak la rm ı öpm eye, penisini o dudakların arasına 

sokmaya ve boşalan a dek a ğzm m  içinde gidip gelmeye zorluyordu.

Penisinin b a şın d a  b irk a ç d am la  dah a sperm  birikti ve alev 

alev yam p bir n abız gibi a ta n  erkekliğinden aşağı doğru aku.

“Seni ağzıma almama izin verir misin?” diye sordu. “Seninle 
bu şekilde sevişmek bana fazlasıyla zevk verecek.”

Christopher’ın seçtiği kelimeler Maria’mn bakışlarmm karar
masına ve nefes almakta zorlanarak dudaklanmn aralanmasma 
neden oldu. Başım onaylarcasma sallayan genç kadm atnğı he
yecan yüklü adımların eteğinin peşi sıra dalgalanmasma neden 
olarak onun yanmdan geçti. Bu kadm tereddüt nedir bümiyordu. 
Bir şeye karar verdiğinde dönüp arkasma bakımyordu.

Yoğun arzu ve şehvetin etkisiyle zihni bulanan Christopher 
onun peşinden gitti. Maria sırtı dimdik bir halde kanepeye oturdu. 
Bu şekilde fazlasıyla ciddi görünüyordu, ta ki bacaklarmdan birini 
kanepenin oymalı kolçağma atıp üzeıüıdeki kat kat beyaz kumaşı 
kenara çekerek önce biçimli baldu-lannı som-a ince bacaklarım ve 
nihayet bacaklarının arasındaki cenneti gözler önüne serene dek. 
Boğazından bir inilti kopan Christopher hiçbir şey söylemeden



dizlerinin üzerine çöktü. Büyük elleri M aria’mn bacaklarının iç 

kısmım tutup onlan öjde bir araladı ki genç kadımn gizleyecek 
hiçbir şeyi kalmadı. Tıpkı Christopher’ın tahmin ettiği gibi sıcak 

ve ıslaktı.

Seksi Maria. namı diğer Kara Dul. O sadece Christopher’ın 

yamnda olmadığı zamanlarda soğuktu. Beraber olduklarında 
âdeta eriyordu.

“Seni bu halde görmeye bayılıyorum.” diye itiraf etti Chris
topher. “Kendini bana açmış, hevesli ve arzulu bir halde.”

Başım öne eğip Maria’mn vajinasının dudaklarım yalamaya 

başladı ve onun boğazından kopan zevk iniltisinin keyfini sürdü. 

Bu geceden sonra Maria onu asla unutamayacaktı. Yatağına 

uzamp dudaklarımn teninde hissettirdiklerim hatırlayacak ve 

kendisine sadece onun verebileceği zevkin özlemini çekecekti.

Christopher kadınhğım tamamen ağzına aldı ve dihni tahrik 

eden, jmmuşak darbelerle klitorisinin sert boğumunda gezdirmeye 

başladı. Parmaklarım onun saçlarma götürüp terle ıslanan saç 

köklerini okşayan Maria bu mahrem dokunuşla birlikte ürkek 
bir çığlık kopararak sırtım geriye attı. Christopher, Maria’ıun 

kalçalarım aşağı bastırdı ve vajinasının etrafında dolaştırdığı 

dudakİMi onu daha da kıvrandınp sert ve kesik nefesler alma
sına neden oldu.

“Christopher! Yüce Tanrım...”

Maria kendini yukan çekti. Christopher’m saçlarmı tutan 
elleri acı veriyordu ama genç adam halinden memnundu. Biraz 
daha eğüip düini vajinasından içeri soktuğunda onun ne kadar 
ıslak ve sıkı olduğunu, kendisinden ne kadar yoğun bir biçimde 
etküendiğini fark etti.

Bunu yapabüdiğine seviniyordu çünkü o da kendini kaybetmek 
üzereydi. Vücudu acı veren bir arzuyla baştan aşağı titriyordu.
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Kendini tekrar yukarı çekip sinirlere ev sahipliği yapan o 
s e r t  bölgeyi şaşmaz bir ritimle emerek Maria’yı ona sunduğu bu 
şeyi kabul etmeye, aralarında kendisi için her geçen gün daha 
da önemli hale gelen yoğun bir duygusal yakınlık olduğunu gör- 
„leye zorladı.

Maria’mn kadınlığının, düzenli bir ritimle içine girip çıkan 
sımsıkı kavrayarak doyuma ulaşması Christopherim da nere

deyse boşalmasma neden olacaktı. Genç kadının onu kendisinden 
uzaklaştırma çabalarına rağmen durmadı ve vajinasmı ağzma 
alıp az önce yaptıklarını tekrarlayarak bir kez daha çığlıklar eş
liğinde orgazma ulaşm asını sağladı. Her ikisi de daha fazlasına 
katlanamayacak hale gelene dek onu defalarca kendinden geçirdi.

Ardından ayağa kalkıp bir eüyle kanepenin sırtınm varakb 
kenarına tutundu diğeriyle de penisini Maria’nm vajinasına yöneltti 

Genç kadının içine girmesiyle birlikte kanepe arka ayakla- 
rımn üzerinde sallandı. Bu şiddetli sarsmtı onun dudaklanndan 
bir küfrün, nefes nefese kalan Maria’nınldlerden ise bir çığhğm 
dökülmesine neden oldu. Christopher bir an durdu ve Maria'nm 
vajinası orgazmın son sancılarıyla birlikte penisinin etrafinda 
titrediğinde gözlerini kapadı. Ancak o doyuma ulaşıp titreyerek 
kanepeye uzandığında ona bakma riskini göze alabildi.

“Burası cennetten farksız,” diye haykırdı. “Sonsuza dek içinde 
yaşamak, beni ikimiz tek vücut haline gelene dek içine çektiğini 
hissetmek istiyorum.”

Maria kendisini tepeden tırnağa esir alan bu sanşm tanrıya 
baktı ve o gece yaşananlarm  nasıl olup da tamamen kontrolünden 
çıktığım merak etti. 'Vajinası şişip hassaslaşnuşu ve taş kadar 
sert bir penis içini tamamen doldurmuştu. Christopher ellerini 
Maria’nm başının iki yanm a yerleştirip kanepeye tutundu ve 
kalçaları onun bacaklarının arasında gidip gelmeye başladı. Sı
kılaşan karın kaslarının üzerinden akan terler Maria'nm belinde 
toplanan eteklere damlıyordu.



Genç adamın belirgin bir arzu ve sevgiyle ona bakıyor ol
ması Maria derinden sarsmıştı. Bundan nasıl vazgeçecekti? 
Christopher’m penisinin kadınhğmın içinde bir nabız gibi atmasıyla 
birlikte inledi. Bu pozisyondayken hareket kabiMyeti yoktu ve onun 
etkileyici penisi kendini rahat hissetmesine imkân tanımayacak 
kadai- irij^di. Christopher kendini geri çektiğinde vajinası penisinin 
etrafında kasıhp onu bırakmak istemedi. Genç adam  kollanyla 
kanepeıi aşağı doğru ittirdi ve güçlü bacaklarıyla hamle yaparak 
bir kez daha Maıda’nın içine girdi. Bu defa tam am en içindeydi ve 
testisleri son derece erotik bir biçimde onun kalçalarm a çarpıyordu.

Maria çaresizce inJedi. Chi'istopherin beline sarılıp kendini 
onun darbelerine hazırlamaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. 
İçinde bulundukları salonda ateşb bir sevişmeye ait olduğundan 
şüphe dujoılmayacak sesler 5mnkılanana dek darbelerin hızı ve 
şiddeti arttı. Maria’mn haykırışları, kanepenin düzenli bir ritimle 
yere vuran ayaklarmdan çıkan sesi ve içine her girişiyle birlikte 
Christopher’ın boğazmdan dökülen küfürleri bastıracak kadar 
şiddetlendi.

Christopher’m alev alev yanan uzun ve kaim penisi Maria’yı 
tamamen eline geçirmişti ve onu tahrik ediyor, ona arzuladığı 
şeyi eksiksiz sunuyordu. Bu aslında Maria’mn asla tatmaması 
gereken bir şeydi.

Bu ilkel ve tutkulu sevişmeydi. Çok daha yoğun duygularm 
etkisiyle sertleşen şehvetti. Maria bakışlarım onun sıkılaşan 
karmndan ve kusursuz bir hassasiyetle içine girip çıkan ıslak 
penisinden alamıyordu.

Beraber oldukları ilk geceye dair hatırlananlarm abartüı olup 
olmadığınm cevabı verilmişti.

Christopher St. John fazlasıyla tahrik olduğunda bile usta 
bir âşıktı. Ağır ve sert darbelerle Maria’nın ayak parmaklarımn 
kıvrılmasına neden olan o noktaya dokunuyordu.
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M aria kendin i kaybedercesine inlediğinde Christopher. 
••Evet!” diye haykırdı. Boğuk sesi erkeksi bir tatmin duygusuyla 
doluydu ve ateşli gözlerle vücudunun altında kendinden geçen 
genç kadım seyrediyordu.

Yüce Tannm , bu adam M aria’yı perişan ediyor, bunu yapma- 
niası gerektiği halde onu önemsemesine neden oluyordu.

Christopher’ın, içinde uyandırdığı duygulardan korkan Maria, 

•‘Hayır!” diye haykırdı ve elleri boşuna bir çabayla onu gergin 
omuzlarından iterek vücudundan uzaklaştırmaya çalıştı. Dik

katini tek bir şeye verm iş olan genç adam kendisini fark edene 

dek onu yum rukladı.

Christopher penisin i kadınlığmdan içeri sokarak durdu. 

Göğsü hızh hızh inip kalkıyor, Maria’nm bacakları arasında duran 
bacakları titriyordu.

“Ne var?” dedi güçlükle nefes alarak. “Ne oldu?”

“Kalk üstüm den.”

“Sen aklın ı mı kaçırd ın T  Yüz hatlarmda ani bir hareketlilik 

olan Christopher’ın  bakışları aşağı çevrildi. Genç adam Maria 
daha neler olup bittiğini bile anlayamadan başını öne eğerek 

onun omuzunun üzerindeki buruşuk yaraya bir öpücük kondurdu. 

“Canını mı yakıyorum?”

Maria yutkundu ve kalbinin yerinden çıkacakmış gibi arağım 
hissetti. “Evet.” Christopher onu bitiriyor, âdeta perişan ediyordu.

‘Tannm .” Ter damlacıklarıyla kaph alnını onunkine bastıran 
Christopher’m sert nefesi M aria’mn yüzünü okşadı.

Penisi vajinasının  içinde hareketlendi. Maria'nın doyuma 
ulaşmaktan başka hiçbir şeyi umursamayan vücudu onu sımsıb 
kavrayarak daha da derinlere çekti.

Christopher derin bir nefes alıp kanepenin önüne diz çöktü ve 
kollarını onun sırtım  götıu'oıvk Maria ya sarıldı. Onu kucağmda 
tutup sert penisini içinden çıkarmadan güçlükle ayağa kalktı.

o / i K i M  Ljuy 2 2 7



Bu şekilde diğer odaya geçip yatağa ulaşmayı nasıl başardığmj 
Maria hiçbü* zaman anlayamayacaktı.

Christopher yatağın kenarma iliştikten sonra kendüü sırtüstü 
geriye bıraktı ve Maria’jn da üzerine çekti.

“Kontrol sende,” dedi boğuk bir sesle. “Benden canını acıt
mayacak şekilde zevk al.”

Maria neredeyse ağlayacaktı. Titrek parmaklarıyla kadife 
yatak örtüsünü kavradı. Kötü bir şöhrete sahip olan bu korsanın 
ashnda ne kadar tatlı, ne kadar düşünceli olduğunu kim tahmin 
ederdi ki? Christopher’ın yakışıklı yüzündeki sert ifade Maria’ya 
onun gerçekte kim olduğunu hatırlatıyordu; zekâsı ve hiçbir şeyi 
şansa bırakmaması sayesinde gaddar yer altı dünyasmda hayatta 
kalmajn başaran, adı çıkmış bir suçlu. Ama işte şu an Maria’yı 
düşünerek kabına sığmayan arzularını kontrol altm a alıyor... 
cam ne isterse yapması için kendini ona sunuyordu.

‘M aria,” diye fısıldadı ellerini onun bacaklarına koyup doğ
rudan gözlerinin içine bakarak. “Al beni.”

Onun fedâkârlığı karşısmda sersemleyen M aria bir rüya
daymış gibi hareket etti. Kendini 30ikan çekip sert penisinin 
vajinasımn içinde kaydığım hissetmenin ve tekrar aşağı indiğinde 
Christopher’m dişlerinin arasmdan nefesini bıraktığım duymarun 
kejdini sürdü. Christopher söz verdiği gibi hiç kıpırdamıyor, her 
şeyi onun yönetmesine izin veriyordu. Vücudunda hareket eden 
tek organ kaslarmdan biri seğiren çenesiydi.

Üzerinde gidip geldiği sırada sürekli onu izleyen Maria gü
zelliği karşısında âdeta büyülenmişti. Ne kadar da yakışıkhydı! 
Yarah ve hırpalanmışken bile bir kadının en derin ve müstehcen 
rüyalarını süsleyebilecek bir erkekti. Altın rengi teni ve kusur
suzluğuyla bir meleğinkini andıran yüzü, bakımsız olduğunda 
baştan çıkaran, şeytansı bir ifadeye sahip oluyordu. Uzun ve 
kaslı vücudu zayıflaşa bile çekiciliğinden bir şey kaybetmiyordu.
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Koyu mavi birer havuza benzeyen gözleri cinsel vaatler ve ateşli 
doygularla dolu olduğunda karşı konulmazdı.

Maria parm aklarım  onun kaşlarında gezdirdikten sonra 
göz ve dudaklarım n kenarındaki alaycı karakterini ele veren 
kunşıklıklan okşadı.

“Evet,” diye mırıldandı Christopher dengesini sağlayabilmek 

için hafifçe onun beline sarılarak. “İstediğin gibi sev beni.”

Maria eğilip onun dudaklarım uzun uzun öptü ve boğazmdan 

kopan iniltiyd içine çekti. Ona son kez bu şekilde sahip oluyordu. 

Ona son kez böyle dokunuyor, çıplak vücuduna son kez hayranlıkla 
bakıyordu. A ralarında olmasını arzuladığı şeyi ^tirmek yüreğim 

açıtsa da ona düzgün bir vedada bulunma şansı elde etmiş ol

mak içini ısıtmıştı. M aria o gece oradan ayrıldığında ilişkilerini 

sonlancUrmış olacaktı.

Oraya geliş sebebi buydu ve amacına ulaşarak geri döneceği 

için minnettardı.

Bu yüzden hiç acele etmeden dudaklarıyla, Christopher'm 

vücudundaki her yaranın üzerinden geçen parmaklannm izlediği 

rotayı izledi. Her kesiğin, sıyrığın, çürüğün.

Genç adam vücudunun altında kıvramyor, tıpkı onun gibi 

coşkusuna hükmetmekte zorlanarak yatak Örtüsünü avuçlarken 

kollanndaki k aslar şişiyordu

“Maria!” diye haykırdı Meuâa’mn dili meme ucuyla ovnamaya 

başladığmda. “Artık boşalmahyım, aşkım. Sen de benimle birlikte 

dojmma ulaş.”

Maria onun meme ucunu dişlediğinde dudaklanndan bir 

küfür koptu.

“Lütfen!”

Maria ıslak  ve yum uşak dudaklarım, Christopher'm sert 
dudaklarına bastırdı. Genç adam inleyip daha da şiddetli bir 

şekilde kıvranm aya haşladı.



“Bunun sonsuza dek sürmesini istiyorum,” diye fısılda^ 
Maria. Ne durmak ne de onun sert ve derin darbeler eşliğinde 
içinde gidip gelmesinden raahi'um kalmak istiyordu.

Elmacık kemikleri kızaran Christopher, “Beni tamamen içing 
al. ” dedi ısrarcı bir sesle. “Bana sahip ol.”

Maria kısa bir tereddüdün ardından başım salladı.

Hareketlerinin hızlamp sertleşmesiyle birlikte gözlerini 
kapadı. Christopher’m kaim penisinin üzerinde gidip geliyordu

Chi'istopher güçlü vücudunu geriye attı, harcadığı eneıji 
vüzünden boymundaki damarlar belirginleşmişti. Elleri kendisiyle 
çılgmca sevişen Mai'ia’yı sabit tutuyor, onun tarafından orgazmın 
eşiğine taşırurken sarı saçlarla kaph başmı sağa sola çeviriyordu.

’Maria,” diŷ e inledi. “Maria.”

Maria öne doğru eğUip dudaklarım bir kez daha ağzma alarak 
Christopher’ı şehvetle öpmeye başladı. Onun kendisine coşkuyla 
karşıhk vermesi gözlerinin yanmasma neden oldu. Arzulu teni alev 
alev yamyordu ve üzerini ince bir ter tabakası kaplamıştı. Dojnıma 
ulaşmak, Christopher’m zevk dolu çığlıklarını duymak ve onun 
spermlerini içine boşalttığmı hissetmek için yamp tutuşuyordu.

Destek almak için ellerini onun göğsüne yerleştiren Maria 
düzenli bir ritimle inip kalkıyor, iri penisinin içinde gerildiğini 
ve ıslak dokularım araladığı vajinasını kendisini kabul etmeye 
zorladığım hissediyordu, ihtirası arttı, Christopher’m dudaklan ve 
inkân mümkün olmayan yeteneği onu zevkin doruklanna doğru 
taşıdı. Duyduğu arzu ve zevkle öylesine ıslanmıştı ki etrafa usul 
usul emme sesleri yaydıyordu.

Christopher mükemmel bir zamanlamayla onunla aym anda 
hareket ediyor, kalçalanm indirip kaldırarak her darbesine kar
şılık veriyordu.

“Evet... Maria... Yüce Tannm... evetT
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Nihayet vücudunu sert bir şekilde yukan kaldırdı ve kasığını 

onun klitorisine dokundurmasıyla birlikte Maria kendini 

daha fazla tutamayıp doyuma ulaştı. Vajinası, çılgına dönmüş- 

esine içine girip çıkan penisin etrafında titredi.

Christopher zaferini inleyerek kutladı ve içini saran bu ses 

Maria’nın doyumunu daha da şiddetlendirdi. Genç adam sıcak ve 

sert patlamalar halinde spermlerini içine boşaltırken Maria’nın 

vajinası çaresizce kasılıyordu.

Doyuma ulaşmanın verdiği yorgunlukla kendini Christopher’m 

üzerine bırakan Maria, onun kalçalarını hafifçe yukan kaldmp 

spermlerini tamamen boşaltana dek içinde gidip gelmesiyle bir

likte inledi.

Nihayet Christopher nefes nefese kalmış bir halde Maria’nm 

belini bıraktı ve onu terden ıslanan göğsüne bastırdı.

Maria elini yumruk yapıp ağzma götürerek dudaklanndan 

dökülmek üzere olan hıçkmğı bastırmaya çahştı. Ona karşı çoktan 

yoğun duygular beslemeye başladığından korkuyordu. Sonsuza 

dek bu şekilde kalmak, Christopher’m koUiin arasmda sıcak ve 

güvende olmak istiyordu. Ama hunim ne kadan gerçekti? Bunun 

ne kadan Christopher’m amacma ulaşmak için harcadığı çabaydı? 

O gerçekten de göründüğü gibi sığınacak bir Uman mıydı? Yoksa 

Maria’nm sonu muydu?

Pek çok soru vardı ama bu sorulann hiçbirinin net bir cevabı 

yoktu. Maria, Amelia’nın hayatı tehdit altmdayken tehlikeyi göze 

alamazdı.

Böylece Christopher’m, yanağını okşayan nefesinin uykuya 

daldığını ele verecek şekilde ağırlaşıp düzenh biı- hal almaşım 

bekledi. Ardından onun kollarının arasından suTilıp yataktan 
kalktı.
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Bakışlarını onun çırılçıplak olan o muhteşem vücudunda 
gezdirip, “Elveda.” diye fisıldadıktan sonra arkasm ı dönüp odadan 
dışarı çıktı. Kapı kilitten çıkan yumuşak bü' ses eşliğinde kapandı 

Maria titrek bacaklarıyla oturma odasmdaki yırtık elbisesini 
giydi, hançerini aldı ve üzerine Christopher’m ceketini geçirdi 
Genç adamın ceketin kumaşı üzerine sinen kokusunu duymaktan 
çekinerek burnundan nefes almamaya çalıştı. Bu kokuyu alırsa 
ağlardı ve henüz Christopher’dan yeterince uzaklaşmamıştı.

Merdivenlerden inip nasıl ön kapıya çıktığını bilmiyordu. 
Onu gören olmuş muydu? D ikkatleri üzerine çekm iş miydi? 
Christopher’m uşakları yarı giyinik olduğunu fark etmiş miydi?

Maria bu sorularm cevabını bilmiyordu ve bu umurunda büe 
değüdi. Büdiği tek şey gururunu koruduğuydu.

Güvenli bir şekilde arabasma yerleşmeyi bekledi. Sonrasmda 
gözyaşlarım serbest bıraktı.

Gecenin sessizliği giderek yaklaşan atlann tojmaklanndan çıkan 
takırtı ve arnavut kaldınmmda üerleyen tekerleklerin ritmik sesi 
tarafmdan bölünüyordu. Yere inen sis, omuzlarım büküp biraz 
ısınabümek için yıpranmış ceketinin yakasım  bojmuna tutan 
adamın ayak ve bacaklarının buz kesmesine neden olmuştu.

Araba durduğunda adam üerleyip içine bir göz attı. Üzerinde 
herhangi bir işaret olmayan arabanın içi dışarıdan daha karan
lıktı ve bu da taşıdığı kişüerin başarıyla gizlenmesini sağlamıştı.

“İki kız kardeş,” diye hsüdadı. “St. John ’un adamları birini 
buldu. Genç olanı Lincolnshire’da.”

“Adrese ihtiyacım var.”

“Önemh haberleri sadece para karşılığı veririm.”

Gecenin karanlığında bir süah namlusu belirdi.

“Pekâlâ.” Dışarıda duran adam elini cebine atıp ikiye kat
lanmış, kirli bir kâğıt parçası çıkardı ve onu diğer adama uzattı.
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“Önce burada yazanı okuyun sonra da size onun kızı ele geçirip
g e ç i r m e d i ğ i n i  söyleyeyim.”

Adam kısa bir süre sonra başım  salladı. “İşte bu. Bobbynin 
elinden hiçbir şey kurtulam az.”

Arabadan içi p a ra  dolu bir kese fırlatıldı ve dışarıda duran 
dam onu atüdığı k ad ar hızlı bir şekilde yakaladı. Şapkasının 
una dokunup, “T a n n  sizinle olsun!” diye mmidandıktan sonra 

gölgelerin arasın a  karışıp  gözden kayboldu.
Arabacı a t la n  k ırb açlayarak  tekrar yola koyuldu. 

Eddington araban ın  karanbğm da düşünceb bir halde kendini 

koltuğa bıraktı. “St. John onu ele geçirmeden o kızı bana getirin.” 

“Em redersin iz, lordum .”





On Beşinci Bölüm

Endişeyle alt dudağım ısıran Amelia evin köşesinde durup 
etrafa bir göz attı. Colin’in ahmn önündeki bahçede olup 

olmadığını kontrol etti ve kimsejd görmeyince rahat bir nefes 
aldı Rüzgâr ahırda gülüşüp şarkılar söyleyen erkeklerin sesini 
etrafa taşıyordu. Amelia bu sese dayanarak Colin’m, amcasıyla iş 
başında olduğunu söyleyebilirdi ve bu da malikâneden sorunsuzca 
ayrılıp ormana gidebileceği anlamına geliyordu.

Maharetli adımlarla ağaçlarm arasmdan geçip zaman zaman 
orada bekleyen korumadan gizlenerek çite doğru yürürken gizli 
işler çevirmekte ustalaştığım düşündü. Colin’i bir dûkkânm arka 
tarafında o kızla yakalayıp hayatmm değiştiği ikindi vaktinin 
üzerinden iki hafta geçmişti. Ameha o günden beri Celin den 
kaçıyordu. Colin aşçıdan Amelia’yı yanma getirmesini istemiş 
ama genç kız onunla konuşmayı reddetmişti.

Hayatları böylesine iç içe olduğu halde onu bir daha asla 
görmeyeceğini ummak aptalca bir düşünce satılabilirdi. Eğer 
öyleyse Amelia aptal olduğunu kabul ediyordu. Günün her anı 
Colin’i düşünüyordu ama o kendisinden uzak durduğu sürece 
yüreğindeki acıyla baş edebilirdi. Onunla görüşmesi, konuşması 
ya da onunla selamlaşması için herhangi bir sebep yoktu. Amelia



sadece .yeni biı- eve taşınacağı zaman araba kullanıyordu ve böyle 

durumlarda da arabacı Pietro’yla görüşebilii'di.
Aı-adığı açıklığı niJıayet bulan Amelia ustalıkla çitin üzerinden 

atladı ve koşarak dere.ye gitti. Burada Ware’i ceket ve peruğun^ 
çıkanp gömleğinin koUaı-mı sıyırmış halde buldu. Başmı kitaplara 
gömmek yerine temiz havada geçirdiği bu son birkaç haftada 
genç kontun tenine renk gelmişti. Atkuyruğu şeklinde toplanmış 
kojm kahverengi bukleleri ve içleri gülen mavi gözleriyle oldukça 
j-akışıklı görünüjtordu. Keskin hatları atalarmm yüz yıllardır asU 
kan taşıdığım söylüyordu.

Ware, Amelia’run kalp atışlarının hızlanmasına ya da Colin’i 
gördüğünde olduğu gibi vücudunun hiç bilmediği yerlerinin 
sızlamasına neden olmujmrdu ama sevimli, kibar ve çekiciydi, 
Amelia bu özelliklerin onun öpüşeceği ilk erkek olması için 
yeterli olduğunu düşünüyordu. Bayan Pool bunun için doğru 

1 erkeği beklemesini söylemişti ama doğru erkek Colin’di ve o da 
f başkasıyla ilgileniyordu.

“İri günler. Bayan Benbridge,” dedi kont kusursuz bir reve
rans eşhğinde.

Amelia da, “Lordum,” dedi ve gülkurusu rengindeki elbisesinin 
eteklerini 5mkan çekip reverans yaptı.

“Bugün size bir sürprizim var.”

“Öyle mi?’ Amelia’nm gözleri beklentiyle büjdidü. Hediyeleri 
ve sürprizleri severdi çünkü bunlar nadiren karşılaştığı şeylerdi. 
Babası doğum günlerini ya da hediye verilen diğer özel günleri 
umursamazdı.

Ware’in dudaklarında hoşgörülü bir gülümseme belirdi. “Evet, 
prenses.” Amelia’ya kolunu uzattı. “Benimle gelin.”

Sosyal meziyetlerini birisinin üzerinde uygulama fırsatı elde 
etmiş olmamn tadmı çıkaran Amelia ehni hafifçe kontun kolunun 
üzerine bıraktı. Sabırh ve kibar bir insan olan kont ona yanlış-
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larini söylüyor, gerekli düzeltmeleri yapıyordu. Bu Amelia’nın, 
meziyetlerini daha da geliştirmesini ve özgüveninin artmasını 
gağhyordu. Artık kendini bir leydi gibi davranmaya çalışan bir 

genç kız olarak görmüyordu. Onun yerine gençliğinin tadım çı
karan bir leydi olduğunu düşünüyordu.

Ware’le birlikte dere kenarındaki buluşma noktalanndan 

ayrılıp kıyıda yürüdüler ve nihayet genişçe bir açıklığa geldiler. 
Burada yere serili bir örtü görmek Amelia’yı keyiflendirdi. Bat
taniyenin bir köşesinde içi nefis kokulu tartlar, çeşit çeşit et ve 
pe3mirlerle dolu olan bir sepet vardı.

Ware’in bu düşünceli davramşı karşısmda yüreği mutlulukla 
dolan Amelia, “Bunu nasıl başardın?’ diye fısıldadı.

“Sevgüi Amelia,” dedi Ware gözleri parlayarak. “Artık benim 
kim olduğumu ve gelecekte hangi konuma geleceğimi bihvorsun. 

Ben her şeyi yapabilirim.”

Ameha soyluluk kurallanmn nasıl işlediğini biliyordu ve bir 
vikont olan babasuun gücüne şahitlik etmişti. Gelecekte bir marki 
olması beklenen Ware bu gücün kaç katma sahipti?

Bu düşünce gözlerinin büyümesine neden oldu.

“Hadi gel,” dedi Ware ısrarcı bir sesle, "Otur ve bir şeftalih 
turtamn tadını çıkarırken bana gününün nasıl geçtiğini anlat."

Amelia iç geçirerek kendini yere bıraktı. "Benim hayatım 
inanılmaz derecede sıkıcıdır,” dedi.

“O halde bana bir masal anlat. Elbette gün içmde bir şeylenn 
hayalini kuruyorsundur.”

Amelia koyu renk gözlü çingene âşığı tarafından arzuyla 
öpüldüğünün hayalini kuruyordu ama böyle bir şevi asla itiraf 
edemezdi. Kızaran yüzünü gizleyebilmek için dizlerinin üzerinde 
doğrulup sepetin içini kumdaniiiya başladı. "Hayal gıicüm zayıf
tır,” diye mırıldandı.



“Pekâlâ." Ware sırtüstü uzanıp kolJarmı başımn altına koyd̂  
ve gözlerini gökyüzüne dikti. Amelia onun hiç olmadığı kadar 
huzurlu göründüğünü düşündü. Bembeyaz çorapları ve ökçeli 
ayakkabıları da dâhil olmak üzere son derece ciddi giyinmiş olma
sına rağmen, Amelia'nm birkaç hafta önce tamştığı delikanlıdan 
çok daha rahattı. Amelia bu yeni konttan hoşlandığım hissetti ve 
ondald olumlu değişime kendisinin de katkısı olduğunu düşünmek 
içini mutlulukla doldurdu.

“O halde samı-ım benim sana bir hikâye anlatmam gereke

cek,” dedi kont.

“Bu harika olur.” Amelia oturur pozisyon alıp elindeki nefis 

3d3'ecekten bir ısırık aldı.

“Bir zamanlar...”

Amelia, Ware konuşurken dudaklarım seyretti ve onlan 
öptüğünü hayal etti. O çok sevdiği romantik düşünceleri ardında 
bırakıp kendisine tamamen yabancı olan yenileriyle tamşmış ol- 
mamn etkisiyle, artık âşinâ olduğu bir hüzün dalgası vücudunu 
baştan aşağı titretti. Ancak Colin’i ve onun kendisine yaptıklanm 
düşündüğünde bu duygu hafifledi. Elbette Colin, Amelia’yı ardında 
bıraktığı için biraz olsun bile üzülmemişti.

Parmaklanyla dudağınm kenanndaki kırıntıları temizlerken, 
“Beni öper misin?” deyiverdi.

Kont cümlesini yanm bıraktı ve dönüp ona baktı. Gözleri 
hayretle büyümüştü ama heyecanlanmaktan çok dehşete ka
pılmış gibi görünüyordu. “Anlamadım? Söylediklerini doğru mu 
duydum acaba?”

‘Daha önce hiç bir kızı öptün mü?” diye sordu Amelia me
rakla. Ware kendisinden iki yaş büyüktü. Colin’den ise sadece 
bir yaş küçüktü. Böyle bir deneyim yaşamış olması muhtemeldi.

Colin’in, ona karşı saf duygular besleyen Amelia’nm bile baş
tan çıkancı bulduğu gizemli bir tedirginliği vardı. Ware ise çok



daha sakindi ve onun çekiciliği doğuştan sahip olduğu otoriteyle 
birlikte istediği her şeye sahip olabileceğini bilmenin rahatlığım 
taşımasından geliyordu. Amelia, Colin’e hissettiği yoğun duygu
lara rağmen Ware’in rahatlığından kaynaklanan sevimliliğini 
çekici buluyordu.

Ware kaşlarını kaldırarak ona baktı. “Bir centilmen asla bu 
tür şeyler konuşmaz.”

“Harika! Bu konu hakkmda konuşmak istemeyeceğini tahmin 
etmiştim.” Amelia gülümsedi.

Ware dikkatle onu inceleyerek, “Az önceki isteğim tekrarla,” 
diye mırıldandı.

“Beni öper misin?”

“Bu öylesine sorulmuş bir soru mu yoksa bunu gerçekten 
istiyor musun?”

Birden utanan ve isteğinden emin olamayan Amelia bakış- 
lannı ondan kaçırdı.

Ware usulca, “Amelia,” diyerek onun tekrar kendisine bak- 
masım sağladı. Soylu ve yakışıklı yüz hatlarmda sevecen bir ifade 
vardı ve Amelia bunun için ona minnettardı. Ware yan dönüp 
oturur pozisyon aldı.

“Öylesine sorulmuş bir soru değildi,” diye fısıldadı Amelia. 

“Neden öpülmek istiyorsun?’

Amelia omuzlarını silkti. “İstiyorum işte.”

“Anlıyorum.” Ware dudaklarım büzdü. “Bunu Benny yapsa 
olmaz mı? Ya da bir uşak?”

“Hayır!”

Ware’in dudaklarına ağır ağır bü’ gülümseme yerleşmesiyle 
birhkte Ameha içinde bir şeyleı-in kıpırdadığım hissetti. Bu Colin'in 
gamzelerinin sebep olduğu o behi’gin kıputılardan biri değildi ama 
beUi ki dostuna farklı bü’ gözle bakmaya başladığının habercisiydi.
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“Seni bugün öpmeyeceğim,” dedi Ware. “Bu konuda bira? 
daha düşünmeni istiyorum. Bir sonraki buluşmamızda da ayrp 
şeyleri hissedersen seni öperim.”

Amelia suratını buruşturdu. “Bana ügi duymuyorsan bunu 
açıkça söyleyebilü'sin.”

Ware onun eüni tutup başparmağını üzerinde gezdirerek, 
“Ah. benim aceleci prensesim,” dedi rahatlatan bir sesle. “Be
laya balıklama atladığm gibi hükümlerini de hiç düşünmeden 
veriyorsun. Bu konuyu daha sonra tekrar konuşacağız, Amelia. 
O günü iple çekeceğim.”

Amelia, Ware’in müstehcenliği çağrıştıran bu ses tonu kar- 
şısmda gözlerini kırpıştırarak, “Ah,” diye fısıldadı.

Ware de, “Ah,” dedi.

Amelia midesini nefis yiyeceklerle tıka basa doldurmuş bir 
halde eve dönerken çekici kontu öpmek istediğinden emindi. Kont 
onunla bir sonraki gün buluşmayı kabul etmişti ve Amelia kendini 
yaptığı cesurca teklifi tekrarlayıp bunun sonucuyla karşılaşmaya 
hazırladı. Her şey yolunda gittiği takdirde konttan bir ricada daha 
bulunma}^ düşünüy^ordu; kendisi adına bir mesaj göndermesini. 

Maria’ya.

Colin’e görünmeme çabasım sürdürerek servis kapısından 
gizlice malikâneye girdiğinde, “Yüıe ne tür bir haylazbk yapmayı 
planlıyorsun?” diye sordu aşçı.

Amelia bu sözlere ne kadar gücendiğini göstermek için ellerini 

beline koyarak, “Ben haylazlık yapmam,” diye haykırdı. Neden 
herkes onun sürekli belanm peşinde olduğunu düşünüyordu?

Aşçı homurdandı ve kenarlan kınşmış gözlerini kısarak ona 
baktı. “Artık sorun çıkaracak yaşı geçtin.”

Amelia’mn dudaklarmda koca bir gülümseme belirdi. Birisi 
ona ilk kez bir şey yapmak için çok genç değil, yaşlı olduğunu 
söylüyordu.



“Teşekkür ederim,” diye haykırdıktan sonra aşçıyı yanakla
r ın d a n  öptü ve merdivenlerden koşarak yukan çıktı.

O gün, diğerlerine kıyasla neredeyse kusursuz geçmişti.

Christopher’m  p a rm ak lan  m asanın üzerinde hızb bir tempo 
tutturm uştu. Ç ahşm a odasının penceresinden dışan bakarken 
sadece vücudu değil zihni de allak buUaktı.

Maria onu terk etmişti. Uyandığmda yanmda yoktu ve gi
derken böyle bir niyeti olduğunu söylememişti ama Christopher 
onun ilişkilerini sonlandırdığım büiyordu.

Genç adam uyanır uyanmaz onun peşinden gitm̂ ê niyetlenmiş 
ama sonra bu konuda herhangi bir adım atmadan önce bir plan 
yapması gerektiğini düşünerek bundan vazgeçmişti. Düşüncesizce 
hareket edip ilişkilerine daha fazla zarar vermeyi göze alamazdı.

Şimdi uyanmasımn üzerinden saatler geçmişti ve kapısı 
tddatüdığmda biraz soluklanma firsatı bulacağı için minnettarlık 
duydu. Geleni içeri buyur etti ve Phüip kapıyı açıp odaya girdi.

Delikanlı onu, “İyi günler,” diye selamladı.

Christopher’m dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. 
“Sence iyi bir gün mü?”

“Sanırım öyle. Size vereceğim haberleri duyduktan sonra 
büyük ihtimalle benimle aym fikirde olacaksınız.”

“Öyle mi?”

Phüip onun karşısma yerleşti. “Leydi Wintor ne Brighton'da 
ne de başka bir yerde Lord Eddington’la yakınlaşmış."

“Bunu bana neden söyledin?’ diye sordu Christopher me
raklanarak.

“Bilmek isteyeceğinizi düşündüm,” Phüip kaşlanm çattı. 
“Bu haberi Leydi Winter sizi arama.ya çıkmadan önce alsa.vdımz 
geceyi farkh geçirirdiniz.”

“Acaba ben farklı geçmesini ister miydim’?’



I

Giderek aklı karışan Plıilip huzursuzlanmaya başladı “ig 
temiş olabileceğinizi düşündüm. O gittiğinden beri kara kara 
düşünüyorsunuz ve ben o saatte uyuyor olsam da başkalarından 
duyduğum kadarıyla Leydi Winter buradan a3TÜırken hiç de iyi 
görünmüyormuş.”

“Onun Brighton’dayken Eddington’la yakınlaşmadığmı bü. 
mek ne işime yaraj'̂ acak?” Christopher sandalyesinde arkasına 
yaslandı.

Philip. “Hiçbir fikrim yok,” diye nunldandı. “Verdiğim büginin 
işe yaramayacağını düşünüyorsanız bu konuda konuşulacak bir 
şey kalmamış demektir.”

“Pekâlâ,” dedi Christopher kajntsız bir sesle. “İzin ver de du
rumu farkh bir şekilde ifade edeyim. Benim yerimde sen olsaydın 

bu bilgiyle ne yapardın?”
“Ama ben sizin yerinizde değilim ki.”
“Çok komik.”
Philip titrek bir nefes aldı. “Son günlerde melankoliye ka- 

pdmamzın sebebi Leydi Winter’in Eddington’la olan yakuıbğı mı 
bilmiyorum ama...”

“Ben melankoliye falan kapılmadım” dedi Christopher sert 
bir sesle.

“Şey... Hakhsımz. Yanlış kehme kullandım. ‘Moral bozuk
luğu’ demek daha mı uygun olur?” Philip nihayet Christopher’m 
yüzüne bakma cesareti gösterdi ve bunu yaptığmda irkildi. “Her 
halükarda sebep bu olsa ve ben ikisinin nadiren görüştüklerini 
öğrensem büyük ihtimalle aralarında cinsel yakınlık olmadığı 
sonucuna varırdım.”

“Gayet makul bir varsajum.”
“Evet, şey...” Phüip boğazım temizledi. “ Bu durumda yaşanan 

olayları mantıksız bulacağım için Leydi Winter’a gidip bana bir 
açıklama yapmasmı isterdim.”



“O bana bugüne dek tek bir sım nı bile açmadı,” dedi Chris

topher. "Aram ızdaki en büyük sorun da bu zaten.”

“Şey... size mesaj yolladı. Yanınıza geldi. Ben olsam bütün 
bunları olumlu işaret olarak görürdüm.”

Christopher homurdandı. “Keşke öyle olsa. Maria’nın buraya 

gelme sebebi benimle vedalaşmaktı.”

“Ama sizin onunla vedalaşmamz gerekmiyor, değil mi?” dedi 

Phıüp-
“Hayır. Am a bunu yapmam en iyisi olur. Her ikimi?, için de.” 

Phüip omuzlarım sükti. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Verdiği 

mesaj buydu. Am a bu mesajın altmda sessiz bir uyan gizhydi. 

Yardımcısı henüz bütün çarelerin tükenmediğine inanıyordu ve 

Christopher onun bu konuda haklı olduğunu düşündü.

“Teşekkür ederim, Philip,” dedi aralanndaki sohbeti sonlan- 

dmrken. “İlgi ve samimiyetine minnettarım.”

Philip rahatladığım  açıkça belli ederek odadan dışan çıktı. 

Christopher ayağa kalkıp gerindi. Maria’nın coşkulu sevişmesi 

yüzünden gerilen kasları vücuduna acı veriyordu. Yüce Tannm. 

bu kadm ona hayatım n en güzel orgazmım yaşatnuş ama o bun

dan buruk bir zevk almıştı. Maria’mn kendini ona daha önce hiç 

yapmadığı bir şeküde açarken büe ashnda ağır ağır uzaklaştığım 

hissetmişti.

Pencereye gidip aşağıdaki caddeye bakarak. "Maria.” diye 

fısıldadı. M aria onu görmek için bu çrrkef yuvasma girmevi bile 

göze almıştı. Alnını pencereye yaslayan Christopher’m teninden 

yayılan sıcaklık camın buğulanmasına neden oldu. Zihnindeki 

cevapsız sorular ona acı veriyordu.

Aslında cevaplara gerek yoktu. İlişkileri bu şekilde hiçbir 
yere varamazdı. Böylesine kötü bir şekilde sonlandırılması en 
doğrusuydu. Birbirlerinden uzaklaşmaları Christopher'm .yapmak
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zorunda olduğu şeyi daha kolay halletmesini sağlayacaktı; Maria’yı 
şık bir şekilde paketleyip Sedgewick’in ellerine teslim etmejn.

Bu ilişkiri sürdürmeye çalışmanın ne anlamı vardı?

Ajtu anda arkasındaki kapıya vuruldu. “Lord Sedgewick 
geldiler, efendim.”

Durumdaki ironi onu neredeyse kahkahaya boğacaktı.

Kendini toparlaması, başmı camdan çekip masasına dönmesi 
biraz zaman aldı. Sonrasında hazır olduğunu bildirdi ve vikontun 
içeri gü-mesini bekledi.

Sedgewick’i aj'ağa kalkmadan, soğuk bir sesle, “Lordum,” 
diye selamladı.

Hakai’et yeı-ine geçen bu davramş karşısında dudakları bem
beyaz olan Sedgewick, az önce Philip’in kalktığı koltuğa çöküp bu 
bir dost ziyaretiymiş gibi bacak bacak üstüne attı.

“Bana vereceğin herhangi bir bilgi var mı?” diye sordu vi
kont sert bir sesle. “Leydi Winter’la ikiniz neredeyse iki haftadır 
ortalarda yoksunuz. Herhalde bu süre içerisinde yeni bir şeyler 
öğrenmişsindir.”

“Sanırım bu süre boyunca onunla beraber olduğumu düşün
dünüz.”

Sedgewick gözlerini kısarak ona baktı. “Değil miydin?”

“Hayır.” Vikontun yüzünün kıpkırmızı kesildiğini gören 
Christopher gülümsedi. Kasten ağır ağır hareket ederek masası
nın üzerinde duran kutudan bir parça tütün alırken, “Neden bu 
kadar acele ediyorsunuz?” diye sordu. “Bu ölümlerin üzerinden 
yıllar geçti. Birkaç hafta daha geçse ne olur?”

“Benim takvimim seni ilgilendirmez.”

Karşısında oturan asilzadeyi denejnmli gözlerle inceleyen 
Christopher usulca mırıldandı. “Büroda daha yüksek bir pozisyona 
getirilmek istiyor olabilir misiniz? Bu amacınıza ulaşmak için 
ihtiyaç duyduğunuz süre giderek tükeniyor, değü mi?”



“Tükenen şey benim sabnm. Sabretmenin meziyetlerim 
jjt-asında olduğunu söyleyemem.”

“Sizin herhangi bir meziyetiniz var mı ki?’

“Senden çok daha yetenekli olduğum kesin.” Sedgewick 
ayağa kalktı. “Sana bir hafta daha süre tanıyorum. Sonrasmda 
Newgate’e döneceksin ve ben de altından kalkamadığm bu görevi 
yerine getirecek bir başkasını bulacağım.”

Christopher istese bu işi burada sonlandırabileceğini biliyordu. 
Sedgewick’e M aria’yı suçlayacak bir şahit bulma sözü verebüirdi. 
Ancak kelimeler dudaklanndan çıkmadı. Bunun yerine, ‘İyi günler, 
lordum,” dedi. Onun bu kayıtsızlığı karşısm da çüeden çıkan züppe 
vikont, dantel ve mücevherleriyle birlikte hışımla odayı terk etti.

Bir hafta. Christopher gergin omuzlanm geriye attı ve artık 
bir karar verme zamanının geldiğini anladı. Amelia ismindeki 
o kız hakkında araştırm a yapm akla görevlendirdiği adamlar 
yakında kendisine rapor vermek üzere geri dönecekti. Beth’in de 
Welton’la kurduğu yakınlık sayesinde üginç bir şeyler öğrendiğini 
umuyordu. Aynca Maria’nın evine yerleştirdiği genç adamı yanma 

çağmp ondan da bilgi alabilirdi.

Christopher’m elinin altmda pek çok bügi kaynağı vardı. Bügi 
edinmeyi geciktirmek ondan beklenüecek bir davranış değüdi Ama 
o zaten Maria’yla beraber olduğu o ük geceden beri olduğundan 
farklı davramyordu.

Maria’nın onun üzerinde ne gibi bir etkisi olmuştu?

Genç kadmm evinin önünde atmm dizginlerini sevise verirken 
aklında hâlâ bu soru vardı. Evin önündeki birkaç basamağı dara- 
ğacına çücan bir adamm ağır adımlarıyla tırmandı ve Maria'nın 
evde olmadığım duyduğunda hiç şaşu-madı.

Aklından geçen orayı terk etmek olduğu halde kendini. "Her 
halükarda içeri gireceğim,” derken buldu. "Bunu nasıl yapacağım 
ise tamamen sana bağlı.”



I_

Homurdanan kâhya kenara çekildi ve Christopher içindeki 
beklenti ile korkunun baş döndürücü bir kavgajm tutuştuğunu 
hissederek merdivenleri tırmandı. Quinn’in, karşısına çıkıp ken
disiyle dövüşeceğini umuyordu. Şu an fiziksel anlamda berbat bir 
durumda olsa da bu umurunda değildi.

Tutuşacağı bir joımruk dövüşü zihnini M aıia ’dan uzaklaştı- 
racaktı ve onun da istediği tek şey buydu; M aria’nın özleminden 
kurtulmak.

İkinci kata ulaştığında Quiruı’le değil ama tamdık bir yüzle 
karşılaştı.

Uşağının saçlarım küçük bir atkuyruğu şeklinde topladığını 
ve eski gür sakahm kesip keçi sakalına dönüştürdüğünü fark 
ederek, “Nasılsın?” diye sordu Tim’e.

“İjdjdm.”

Christopher başmı sallayarak, “B iri kimsenin rahatsız etme

sine izin verme,” dedi,

‘Tamam.”

Maria’nm odasma giden Christopher kapıyı çalacakken 
vazgeçti. Bunun yerine tokmağı çevirdi ve herhangi bir uyarıda 
bulunmadan içeri girdi. Maria’nın pencerenin önünde olduğunu 
fark edince bir adım atıp durdu.

Bütün büjKileyici kadınlar gibi M aria da sabahlığıylaydı ve 
üzerindeki ince pamuklu kumaş kıvrımlı vücudunu gözler önüne 
seriyordu. İki tarafmda püsküllerle süslenmiş, çiçek desenli, upu
zun perdeler olan o ufak tefek vücudunu görmek Christopher’m 
boğazım konuşmasmı engelleyecek kadar kurutmuştu. Yine de 
nasd olduysa, “Maria,” demeri başardı.

Maria’nm omuzlan sertleşti ve Christopher onun derin bir 
nefes aldığım gördü.

Genç kadm sanki geleceğini biliyormuş gibi ona bakmadan, 
“Her iki kapıyı da kilitle,” dedi. “Az sonra Simon gelecek ve ben



kimse tarafından rahatsız edilmeden bu konuyu çözüme kavuş
turmak istiyorum.”

İçeride o güne dek dile getirilmemiş onca sözün yarattığı 
boğucu bir hava vardı. Yine de Christopher kapıyı küitlerken sırf 
Maria’yla aynı odada olduğu için omuzlanndan büjdik bir jrükün 
kalktığını hissetti. Ona doğru yürüdü ama yanma ulaşmasına 
birkaç adım kala durdu. Maria nihayet yüzünü ona dönmüştü 
ve kızaran gözlerinin altında koyu renkli halkalar vardı. İnce 
omuzları yorgunluğun ağırhğıyla çökmüştü. “Benden uzak du
racağını umuyordum.”

“Bunu yapmajn istiyorum.”

“O halde neden buradasın?”

“Çünkü seninle olma5a daha çok istiyorum.”

Maria elini kalbine götürdü. “İstediğimizi elde edebümemiz 
imkânsız. Bizimki gibi birer hayat sürenler bunun bedelim gönül 
işlerinden mahrum kalarak öderler.”

“Peki, senin kalbinde birisi var mı?’

“Bu sorunun cevabını biliyorsun,” dedi Maria sadece. Yüz 
hatlarmda ya da gözlerinin derinliklerinde zihninden geçenleri 
ele verecek en ufak bir ipucu yoktu.

Christopher şakağından bir ter damlasının süzûldüğûnü 
hissetti. “O gece odana gelip birlikte yatağa...”

Maria tekrar pencereye doğru döndü. "O gece her zaman 
sevgiyle hatırlanacak güzel bir amydı. Hoşçakahn. Bay St. -John." 
Sesi duygudan yoksundu.

Christopher yerinden kıpırdamadı. Zihni oradan gitmesini 
söylüyor ama bacakları bu emri yerine getirmiyordu. Marıaya 
hak veriyor, yollarmı ayırıp tanışmadan önceki gibi farklı birer 
hayat sürmelerinin en doğrusu olacağım biliyordu.

Ancak oradan gitmek yerine kendini ona doğru vürüsTÜp 
arkasından beline sarılırken buldu. Ona dokunduğunda Maria
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titremeye başladı. Christoj; her ona benzer bir şekilde 
tiyatrodaki o ilk gecelerini düşündü. Genç kadın o zaman «o 
rollü ve mesafeliydi. KoUarmın arasındak i bu savunmasız kadın 
Christopher’m onun üzerinde b ıraktığ ı e tk i yaratm ıştı.

“Christopher...” Maria’nın sesindeki hüzün Christopher’ 
perişan etti.

Burnunu onun mis kokulu saçlarının araşma gömerek, “Bırah 
beni,” dedi boğuk bir sesle. “Bırak da yoluma gideyim.”

Maria bunu yapmak yerine acı dolu bir çığlık atıp ona doğmı 
döndü ve arzuyla dudaklarını öptü.

Artık onu kendine daha da çok bağlamıştı.



On Altıncı Bölüm

Amelia büsrök um utlarla ormana girdi. B ir tutku anında 
kondurulan bir öpücük için değil de önceden planlanmış bir 

öpüşme için heyecanlanıyor olması aptalcaydı belki ama yine de 
bu düşünceden hoşlanmıştı. Onu sabırsızlandıran bir diğer şey de 
cebinde taşıdığı nottu. Bir önceki gece geç saatlere dek oturup kız 
kardeşine yazabileceği en uygun kelimeleri bulmaya çabşmıştı. 
Nihayetinde kısa ve öz bir mesajda karar kıhp M anaya Lord 
Ware aracılığıyla kendisiyle bir buluşma ayarlamasım söylemişti.

Çit şimdi tam karşısmda duruyordu. Korumanm hâlâ onu 
fark edemeyecek kadar uzakta olduğundan emin olduktan sonra 
hızla oraya doğru koşmaya başladı. Geniş gövdeli bir ağacm 
arkasına saklanmış delikanlıyı görmemişti. Çehk kadar sert bir 
kol onu tutup iri bir el ağzına kapandığında dehşete kapıldı ama 
çığlıklan sıcak bir avuç tarafından bastmldı.

Cohn sert vücuduyla onu ağacm gövdesine yaslayarak. "Şişşt," 
diye fısıldadı.

Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atan Amelia kendisini bu kadar 
korkuttuğu için ona öfkelenerek Colin'i yumruklamaya başladı.

Colin, “Kes şunu,” diye emretti. Onu ağacın gövdesinden 
uzaklaştırıp sarstı ve koyu renkli gözleri\ le gözlerinin içine baktı.



"Seni korkuttuğum için üzgünüm ama başka şansım yoktu fi 
den kaçıj'or, benimle konuşmuyorsun..

Colin onu kendine doğru çekip tamamen yabancı olduğu 
güçlü vücuduna bastırdığında Amelia çırpınmayı bıraktı “Şim^ 
elimi çekiyorum. Çenene hâkim olmazsan korumaların başıny  ̂
üşüşmesine neden olursun.”

Colin, Amelia’sn serbest bıraktı ve sanki teninden kötü bû 
koku yayıyormuş ya da buna benzer rahatsız edici bir etki yara 
tıyormuş gibi hızla ondan uzaklaştı. Oysa Amelia onun üzerine 
sinen at ve ter kokusunu daha şimdiden özlemişti.

Güneş ışığı siyah saçlarında ve yakışıklı yüz hatlarmda 
hâreler oluşturuyordu. Ameha bu görüntünün kendisini heyecan
landırmasından ve bu defa farklı bir acı duyan kalbinin yerinden 
çıkacakmış gibi atmasmdan hiç hoşlanmanuştı. Üzerinde ten rengi 
bir kazak ve kahverengi pantolon olan Cohn bu haUyle tehlike 
arz edecek kadar erkeksi görünüyordu.

“Senden özür dilemek istedim,” dedi boğuk ve çatalh bir sesle. 

Amelia ters ters ona baktı.

Colin gürültüyle nefesini bırakıp her iki elini birden saçlarının 
arasmda gezdirdi. “O kız benim için hiçbir şey ifade etmiyor.” 

Amelia ancak o zaman onun kendisini korkuttuğu için özür 
dilemediğini anladı. “Ne güzel,” dedi acısını gizlemeyi başara- 
mayarak. “Benim kalbimi kıran bir şeyin senin için herhangi bir 
anlam taşımadığını duymak içimi rahatlattı doğrusu.”

Colin suratım buruşturup çalışmaktan nasır tutmuş ellerini 
öne doğru uzattı. “Amelia. Anlamıyorsun. Sen çok gençsin, çok 
kapalı yetiştirildin.”

“Eh, sen nihayet seni anlayabilecek kadar yaşlı ve rahat ye- 
tiştrrilmiş birisini bulmuşsun.” Ameha jdirüsnip Colin’in yanından 
geçti. “Ben de aym şeküde beni anlayabüecek kadar yaşh birisini 
buldum. Herkes mutlu, o halde...”



•‘Ne dedin sen?”
Colin’in alçak ve kaygı verici ses tonu karşısında irkilen 

^nıelia. genç adam onu sert bir şekilde tuttuğunda bir çığlık attı. 
“Kimmiş o?” Colin’in yüzünde öylesine gergin bir ifade vardı ki 
^lelia bir kez daha korktuğunu hissetti. “Dere kenannda gör
düğüm o çocuk mu? Benny mir

“Bu seni neden ilgilendiriyor?” dedi Amelia sert bir sesle. 
“Senin bir kız arkadaşın var.”

“Onun için mi böyle giyindin?” Colin öfkeli bakışlarla onu 
baştan aşağı süzdü. “Artık saçlarım toplamanın sebebi o mu? O 

çocuk mu?’
Amelia bu özel buluşmanın buna değeceğini düşünerek en 

güzel elbiselerinden biri olan, üzerine küçük kırmızı çiçekler 
işlenmiş ko5nı mavi elbisesini giymişti. “Evet! O beni bir çocuk 
olarak görmüyor.”

“Çünkü kendisi de bir çocuk! Onu öptün mü? Sana dokundu 

mu?”
“O senden sadece bir yaş küçük.” Amelia çenesini yukan 

kaldırdı. “Üstelik o bir kont. B ir centilmen. O asla bir dükkânın 
arka tarafında bir kızla sevişirken yakalanmaz.”

Colin onun kolunu tutup, “Biz sevişmij'orduk.” dedi öfkeyle.

“Bana öyle yapıyormuşsunuz gibi geldi.”

“Çünkü sen bu işin nasıl yapıldığım bilmiyorsun." Colin ona 
dokunmaya katlanamıyor ama bir yanda da bundan vazgeçemi\x»r- 
muş gibi parmaklarım huzursuzca Ameha’mn tenine bastmyordu.

“Ama sen biliyorsun, değil m i?’

Colin onun bu imalı sözlerine çenesini sıkarak karşılık verdi.

Ah, işte bu Amelia’mn canını yakmıştı! Onun Colin'i başka 
bir kadını seviyordu.

“Bu konuyu neden tartışıyoruz ki?" Amelia kendini Colin’in 
kollarından kurtarmak istedi ama başarılı olamadı. Colin onu
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sımsıkı tutuyordu. Anıelia’nın ondan uzaklaşmaya ihtiyacı varj, 
O kendisine dokunurken nefes alamıyor, düşünmekte bile ?ori 
luyordu. Neye uğradıklarını şaşıran duyularmdan içeri sıztnay, 
başaran tek şey acı ve derin bü- kederdi. “Seni akhmdan çıkardım 
Colin. Senden uzak durdum. Neden hâlâ beni rahatsız ediyorsun'?'

Colin bir elini Ameüa’run ensesine götürüp onu kendine doğm 
çekti. Hızh hızh inip kalkan göğsü genç kızın göğüslerine dokunu 
yordu ve oniarm tuhaf bir tepki vererek şişip sızlamalarına neden 
olmuştu. Ameha bunu yapmaya devam ettiği takdirde vücudunun 
göstereceği tepkiden endişe duyarak mücadele etmeyi bıraktı 

‘Yüzündeki ifadeyi gördüm,” dedi Colin boğuk bir sesle. “Senj 
incittim. Bunu yapmayı asla istemem.”

Gözyaşlarının akmasım engellemeye kararlı olan Amelia 

gözlerini kırpıştırdı.
“Ameba.” Acdı bir sesle konuşan Colin yanağım onunkine 

bastırdı. “Ağlama. Buna dayanamam.”

“O halde beru bırak. Ve benden uzak dur.” Amelia güçlükle 
yutkundu. “Hatta başka bir yerde düzgün bir iş bulursan çok 
daha iyi olur. Sen çabşkan birisin...”

Cohn diğer eliyle onun belini tuttu. “Beni gönderecek misin 
yani?”

“Evet,” diye fisüdadı Amelia onun kazağına tutunarak. 

“Evet, göndereceğim.” Onu başka bir kızla görmemek için her 

şeyi yapmaya razıydı.

Colin burnunu sert bir şekilde onunkine sürttü. “Bir kont 

ha... Bu Lord Ware olmalı. Cam cehenneme.”

“O bana çok ijd davramyor. Benimle sohbet ediyor, beni gördü

ğünde gülümsüyor. Bugün bana ük öpücüğümü verecek ve ben...” 

“Hayır!” Geri çeküen Colin’in büjriıyen gözleri acı dolu, sim

siyah birer havuza dönüşmüştü. “O, sen de dâhil olmak üzere



benim asla sahip olamayacağım şeylere sahip olabilir. Ama Tann 

ş a h i d i m  olsun ki bunu elimden almayı başaramayacak.”

“Sen neden bahsediyorsun?’

Colin dudaklarım onunkilere bastırarak Amelia’yı olduğu 

yerde donakalmasına neden olan bir şaşkınlığa sürükledi. Genç 

jjız neler olup bittiğine, Colin’in bunu neden yaptığma, kendisiyle 

aeden daha önce değil de o gün  yakınlaştığına ve tadım almak 

jçin yamp tutuşuyormuşçasına dudaklarını öptüğüne bir anlam

verememişti.

Colin başım yana eğip Amelia’nm dudaklarım tamamen ağzına 

aldı ve bir yandan da başparmağım nazikçe çenesine bastırıp onu 

dudaklarım aralam aya zorladı. Vücudu baştan aşağı coşkulu bir 

arzuyla tutuşan Amelia rüyada olduğundan ya da aklım yitirdi

ğinden korkarak şiddetle ürperdi. Dudaklarım eıralasap Colin’in 

ıslak bir kadife kumaş kadar yumuşak olan dilinin ağzmdan içeri 

girdiğini hissettiğinde boğazından bir inilti koptu. Korkusundan 

nefes almayı bıraktı ve sevgili Colin’i onu yatıştırmak istercesine 

parmaklarını elmacık kem iklerinin üzerinde gezdirerek mırıl

danmaya başladı.

“Bunu yapmama izin ver,” diye fısıldadı. “Bana güven.”

Amelia parmaklarının üzerinde 5hikselerek Cohne irice so

kuldu ve ellerini onun ipek bukleleri arasmda gezdirdi. Bu konuda 

tamamen deneyimsiz olduğu için ancak Colin'in yönlendirmesiyle 

hareket edebiliyor, onun dudaklarım hafifçe ısırmasma, dilini 

temkinli bir şekilde diline dokundurmasma izin veriyordu.

Cinsel açhk ve arzuyla dolu bir inilti koparan Cohn eheriıü 

Amelia’nm ensesine götürüp onu daha rahat bir pozisyona getü-di. 

Dudakları şimdi tamamen birbirine kenetlenmişti ve .Ameha’m 

tepkisi az öncekinden çok daha coşkulu.ydu.
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Amelia karıncalanan teninin baştan aşağı iu-perdiğini hisset 
içine dünyaca umursamamasım söyleyen ve umut veren ısrare, 
bir dû ĝu yerleşmişti.

Colin bir eliyle onun sırtım okşadıktan sonra kalçasını kavrat̂  
ve vücudunu yukan kaldırarak kendi vücuduna bastırdı. Ameli 
genç adamm sertleşen erkekliğini hissetmesiyle birlikte ruhunajı 
derinliklerinde .yoğun bir sızı duydu.

“Amelia... tathm.” Colin dudaklarını onun ıslak yüzünde 
gezdirip gözyaşlarını sildi. “Bunu yapmamalıyız.” Böyle söyle, 
mişti ama onu öpmeye ve kalçalarını hareket ettirerek bedenine 
bastu’maya devam ediyordu.

“Seni seviy^um,” diye haykırdı Amelia. “Seni öylesine uzun 
zamandır seviv-orum ki...”

Onu öperek daha fazla konuşmasını engelleyen Colin’in 
arzusu giderek artıyor, ellerini genç kızın sırtında ve kollannda 
dolaştırıyordu. Amelia nefesinin kesildiğini hissettiğinde dudak
larım onunkilerden ayu’dı.

“Bana senin de beni sevdiğini söyle,” diye yalvardı nefes ne
fese. “Bunu söjdemek zorundasm. Ah, Tannm, Colin...” Amelia 
yaşlarla ıslanan ydizünü onunkine sürttü. “Bugüne dek bana hep 

acımasız ve kaba davrandın.”

“Sana sahip olabilmem imkânsız. Beni arzulamaktan vaz

geçmelisin. Biz asla...”

Colin ağza alınmayacak bir küfür savurarak kendini Amelia’dan 

uzaklaştırdı. “Sana bu şekilde dokunamayacağım kadar gençsin. 

Hayır. Başka hiçbir şey söyleme, Amelia. Ben bir hizmetçiyim. 

Ben sonsuza dek bir hizmetçi olarak kalacağım , sense hep bir 

vikontun kızı olacaksın.”

Amelia gerçekte alev alev yanan vücudunun sanki üşümüş gibi 

baştan aşağı titrediğim hissederek kendine sanJdı. Teni gerilmişti 

ve şişen dudaklan zonkluyordu. “Ama 3dne de beni seviyorsun.



değil mi?” diye sordu. B e lli belirsiz duyulan sesi güçlü olmak için 
gösterdiği onca çabaya rağmen titrek çıkmıştı.

“Bana bu soru30ı sorma.”

“Benim için sadece bu kadarım yapsan olmaz mı? Seni hiçbir 
şekilde elde edemeyeceksem, asla benim olamayacaksan bile en 
azın d a n  kalbinin bana ait olduğunu söylesen olmaz mı?”

Colin’in dudaklanndan bir inilti koptu. “Benden nefret etmenin 
en doğrusu olacağım düşündüm.” Başını yukan kaldınp gökyü
züne baktıktan sonra gözlerini kapadı. “Benden nefret edersen 
hayallere kapılmaktan vazgeçeceğimi düşündüm.”

“Ne tür hayallere?’ Amelia temkinli davranmayı elden bırakıp 
ona doğru yaklaştı ve elini kazağının altma götürüp sert karnım 
okşamaya başladı.

Cohn onun elini tutup öfkeh gözlerle jdizüne baktı. “Dokunma 

bana.”
“Hayallerin benimkilere benziyor mu?” diye sordu Ameha 

usulca. “Sen de hayallerinde az önce yaptığm gibi beni öptüğünü 
ve beni dünyadaki her şeyden daha çok sevdiğini söylediğini mi 
görüyorsun?”

“Hayır,” diye homurdandı Colin. “Benim hayallerim tath. 
romantik ya da çocukça değil. Benimkiler bir erkeğin gördüğü 
türde hayaller, Amelia.”

“O kıza yaptığın şeyler gibi mi?” Alt dudağı titreyen Ameha 
duygularını ele veren bu tepkiyi dudağım ısnarak gizlemeye ça
lıştı. Zihnine hücum eden acı dolu hatıralar, tamamen yabancı 
olduğu cinsel arzunun ve kalbinin ısrarcı yakarışlannm sebep 
olduğu duygu karmaşasını iyice içinden çıkılmaz hale getirmişti. 
“Peki, o kızı da hayal ediyor musun?”

Colin onu bir kez daha kendine doğru çekti. "Asla.”

Ardmdan dudaklarma az önceki kadar ısımtu ve sert olmayan 
ama en az onun kadar tutkulu bir öpüci'ık kondurdu. Bir kelebeğin
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kanatİEU*! kadar yumuşak olan dudakları Amelia’nm dudaklar, 
üzerinde dolaştı, dili ağzmdan içeri girip çıktı. Amelia’mn yapayal 
nız kalbi bu saygıb öpücüğü çöl kumunun yağmuru içine çektiği 
gibi özümsedi. CoHn onun yüzünü avuçlanmn arasına alarak 
“Bunun adı sevişmek, Amelia,” diye fısıldadı.

Ameha kazağının içine soktuğu ehni onun sırtına götürdü ve 
tırnaklanın tenine bastırai'ak, “Bana o kızı bu şekilde öpmediğini 
söyle,” diye haykırdı usulca.

“Ben asla öpüşmem. Bugüne dek hiçbir kadmı öpmedim” 
Cohn almm onunkine bastırdı. “Sadece seni. Sadece seni öptüm ”

“Maria. ”

Christopher’ın boğuk sesinin ism ini söylediğini duymak 

Maria’mn korku ve arzu kanşımından oluşan bir duyguyla inle
mesine neden oldu. Bu sesi duyan Christopher onu kendine doğru 
çekti ve dudaklarını ısrarcı bir baskıyla dudaklarmda gezdirdi.

Maria Christopherin, yüreğinde yarattığı duyguyla, fiziksel
liğin ötesine taşan sonsuz bir arzu ve aralarmdaki üişkiri daha 
üeriye taşıyabileceklerine dair tereddütlü bir umuttan oluşan bu 
tuhaf karışımla nasü başa çıkabileceğini bilmiyordu.

“Bu sabah uyandığımda seni yammda görmek istedim,” dedi 
genç adam onu güçlü kollannm arasına alarak.

Maria, Christopher’m sade bir güzelhğe sahip olan yüz hat
larına baktığmda bronz teninin solduğunu ve onun da kendisi 
kadar yorgım göründüğünü fark etti. “Kalm ayı isterdim ama 
aramızda bu,” ikisinin arasım işaret etti, “olmamah.”

“Belki de gitmen daha iyi oldu. Aksi halde seni kaybetmenin 
nasd bir duygu olduğunu asla büemezdim.”

Maria elini kaldınp parmak uçlanm  bu çok özel itirafm 
kaynağı olan dudaklara bastırdı. Christopher bileğini tutup 
avucuna ateşh bir öpücük kondurunca ürperdi. İlk kez tiyatroda
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j^^j-şilaştığı o korsana ne olmuştu? Onunla şu an karşısmda du- 

j-aiı arasında fiziksel bir fark yoktu ama kendisine bakan
gözler tamamen farklıydı. Y ine de bu gözler ona yabancı değildi. 

Maria içinde neden böyle delice bir kıpırtımn olduğunu anlamaya 

ç^jjşaı-ak uzunca bir süre Christopher’a baktı. Sonra birden kor

kutucu gerçeğin farkına vardı.

Christopher endişeyle kaşlan m  çatarak, “Ne oldu?’ diye sordu.

Maria ondan kaçırdığı bakışlannı odada gezdirip gerçekliğe 

tutunmasmı sağlayacak bir şeyler bulmaya çahştı.

C hristopher omuzlanm tutsırak onun kendisinden kaçmasına 

izin vermedi. “A nlat bana. T an n  biliyor ki aramızda çok fazla 

sır var. Düe getirüm eyen çok fazla şey var. Bütün bunlar bizi

zehirliyor.”

M aria, “ ‘B iz ,’ diye b ir şey yok,” diye fısıldadı. Cesaretini 

toplamak için ciğerlerine çektiği nefes duyularım bergamot özlü 

sabun ve tarçın kokularının etkisi altına almaktan başka bir işe 

yaramadı. Christopher’m  kokusu.

Christopher usulca, “Ben de bunun doğru olmasım istiyo

rum, büiyorsun,” dedi. Başm ı öne eğdi ve dudaklan aralandıktan 

hemen sonra M aria ’m n dudaklanna dokundu. Eli genç kadının 

üzerindeki kombinezonun yakasına gitti ve onun çıplak göğsünü 

avuçladı. M aria bu dokunuşla birhkte teninin dağlandığım hisse

derek küçük bir çığhk attı ve Christopher firsaü değerlendirerek 

dilini ağzından içeri soktu.

Deneyimli eli M aria ’nm sertleşen meme ucunu buldu ve onu 

genç kadmm dizlerinin bağının çözülmesine neden olana dek 

çekiştirip parm aklarının ucunda yuvarladı. Ardından Maria'mn 

ayaklarım yerden kesti ve onu yatağa taşıdı.

“Bir kez daha sevişirsek,” dedi Maria sıcak viızünü onun 

omzuna bastırarak, “bu ilişkiyi nasıl sonlandıracağız?’
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Christopher onu dikkatla yatağa yatırarak, “Bu soru ancak 
mantıkla cevaplanabilir.” diye mınidandı. Üzerine abanıp elle
rini kalçalannın iki tarafina yerleştirdikten sonra ona asla karşı 
koyamadığı o baştan çıkaran gülümsemesini sundu. “Oysa bizim 
ilişkimizde mantık yok. Hiç olmadı.”

Maria. Christopher’m şefkat dolu hareketlerinden etkilenmişti 
Kalbi hızla atmaya başladı ve birden onun gözlerindeki duyguya 
görmeye katlanamayacağım anlayarak gözlerini kapadı.

İçe çöken yatak Christopher’ın, onun yamna oturduğunun 
göstergesiydi. Genç adam parmağım boynunda dolaştırıp göğüs
lerinin arasındaki boşluğa indirdi. “Konuş benimle,” dedi ısrarcı 
bir sesle.

“Bence...”
Maria Christopher’m, göğsünü avuçlamasıyla birlikte kom

binezonun üzerinden meme ucuna ıslak bir sıcaklığın yayıldığım 
hissetti. Bu dokunuşun verdiği zevkle irküerek sırtını geriye attı 
ve hızla gözlerini açtı.

Christopher tekrar ayağa kalkıp üzerindeki ipekli ceketi 
çıkardı. “Anlat. Ben daha ikna edici yöntemlere başvurmadan 
önce anlat.”

Maria, “Gerçekte yetişkin bir kadın olduğum halde kendimi 
yeni yetme bir kız gibi hissetmeme neden oluyorsun,” diye itiraf 
etti. Ancak Amelia yaşmdaki bir kıza ait olabüecek duygulann 
karmaşasım yaşıyordu; korkmuştu ama merak ediyordu, endi
şeliydi ama hevesliydi. Az sonra neler olacağım gayet iyi bildiği 
halde içi beklentiyle ürperdi.

Bu defa her zamankinden farklı olacağından emindi. Daha 
önce hiç denejdmlemediği şeyler yaşayacaktı.

Christopher kumral kaşım yukan kaldırarak ellerim yele
ğinin fildişi düğmelerine götürdü. “İlk cinsel deneyimimi leş gibi 
bir ara sokakta duvara yaslanarak yaşadım. Kadın benden on



yaş büytıktü ve hünerli bir fahişeydi. Başkalarına bu tur işlerde 
fazlasıyla bilgiliymiş gibi davranıyordum ama o gerçekte öyle 
olmadığımı biliyordu ve beni eğitmeyi vazife edindi. Elimi tutup 
beni dışan çıkardı ve eteklerim yukan sıyırdı. Elbette söyledi
ğ i m  yalana sadık kalmak niyetindeydim, bu yüzden onu güzelce 
becerdim ve etkilemek istediğim her adam zevk dolu çığlıklarım 
duyana dek de durmadım.”

Christopher sakin bir sesle konuşuyordu ama Maria bu sesin 
ardında kendisini derinden etkileyen bir şeyler duymuştu. Bu 
adam kimdi? Nasıl olmuştu da onun yatak odasmda soyunan 
âşığı haline gelmişti? Tıpkı Maria’mn onun ayağma gittiği 
sonu olmayan ilişkilerim kurtarmak uğruna Maria’mn ayağına 
gelen bu adam kimdi?

Christopher önce yeleğini, ardından çabucak gömleğini, 
pantolonunu ve ayakkabılarım çıkardı. Olağanüstü bir güzelliğe 
sahip olan çıplak vücuduyla Maria’mn yamna uzandı. Onu ken
dine doğru çekerek son buluşmalanndakine benzer bir pozisyona 
getirdi. İstediği konuma gelmesini sağladıktan sonra yoğun bir 
mutlulukla iç geçirdi.

Maria elini onun kalbinin üzerine yerleştirip tül perdelerden 
dışarı baktı ve o an dış dünyayla üişkisinin tamamen kesilmiş 
olmasını memnuniyetle karşıladı.

Christopher dudaklarını onun saçlanna dokundurarak. 
“Pekâlâ, söyle bakalım,” diye mırıldandı, “kendini yeni yetme bir 
kız gibi hissettiğini söylerken neyi kastediyordun?”

Şu anı konuşmadığımız takdirde geçmişimizle baş başa kalım. 

“Dayton benden epeyce yaşlıydı.” dedi Maria. Nefesi, ince 
bir tabaka habnde Christopher'm göğsünü kaplayan altm rengi 
tüyleri okşadı.

“Bunu duymuştum.”
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“Ilk eşine fazlasıyla âşıktı ama öyle olmasa büe samnm yin 
de benim yaşımı rahatsız edici bulurdu.”

“Öyle mi?”
Maria, Christopher’m vücudunun merak ve beklentiyle ge. 

rildiğini hissetti. “Ama ben genç, meraklı ve...”

“Ateşliydin,” dİ3'e tamamladı Christopher, Maria’nın sözlerini 
Genç kadm onun, başımn üstüne kondurduğu sevgi dolu öpücüğe 
sertleşen meme ucuyla karşılık verdi.

“Sakm dikkatimi dağıtmaya kalkışma,” dedi Christopher 
azaiTarcasma. “Önce hikâyeni bitireceksin.”

“Dajton genç erkekleri giderek daha fazla süzdüğümü fark 
ederek beni biı- kenara çekti. Uşaklar arasında özellikle çekici 
bulduğum birisinin olup olmadığını sordu.”

“Ona cevap verdin mi?” Christopher, Maria’mn 5dizünü ken
disine doğru çevirerek yukan kalkan kaşlarım görmesini sağladı.

“İlk başta hayır. Bu soru beni fazlasıyla utandırmıştı.” Ya
naklarına yayüan ateş bunun bir ispatıysa hâlâ da utamyordu, 

‘Tüzün kızardığında ne kadar da güzel oluyorsun,” diye 
mırüdandı Christopher.

"Benimle uğraşmayı kes yoksa bu hikâyeyi asla bitiremem.” 

“Ben seninle uğraşmıyorum.”

“Christopher!”

Christopher gülümsedi ve ışü ışıl parlayan gözleri onu oldu
ğundan çok daha genç gösterdi. Yine de hiçbir şeküde yeni yetme 
bir delikanbya benzediği söylenemezdi. Christopher St. John’un 
yaptıklanm yapan, gördüklerini gören hiç kimsenin, karşısmdakine 
masum olduğu günleri hatırlatabümesi mümkün değüdi ancak 
onun yüz hatlarındaki değişim Maria’3a şaşırtmış ve derinden 
etküemişti. Bu değişime kendisi sebep olmuştu.

Parmaklarım hayranlıkla onun yanağında gezdirdiğinde 
Christopher’m yüzündeki gülümseme soldu ve bakışları arzuyla
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doldu- “Hikâyeni bir an önce tamamlaşan iyi olur,” dedi ısrarcı 

bir sesle.
“Bir gün Dayton bana haber gönderip bekâr evinde buluş

mamızı istedi. Bu pek de olağandışı bir istek sayılmazdı.” Harita 

ve lu-iptoloji çabşmalannı hizmetçilerin merakb bakışlarmdan ve 

ber dâim tetikte olan kulaklarmdan uzakta oldukları bu mekânda 

jüi'ütüyorlardı. “Ancak oraya gittiğimde beni bekleyen kişi Dayton 

değil arzu duyduğum genç ve yakışıklı bir adamdı.”

“Şanslı piç,” dedi Christopher.

Maria yanağını tekrar onun göğsüne yasladı ve zayıf kalçasım 

avuçladı. “Bu adam bana nazik ve sabırb davrandı. Genç, arzulu 

ve belirgin bir şekilde hevesli olmasına rağmen kendi doyumundan 

önce benimkini düşündü. Bu, bir kadınm bekâretini ahrken çok 

sık başvurulan bir yöntem sajnlmaz.”

Christopher olduğu yerde dönüp Maria’yı altma eddı ve arzu 

dolu, şeffaf gözlerini üzerine dikti. “Kendimi bir aptal gibi his

sediyorum. Bugünkü birlikteliğimizin neden yüreğinde bir yeni 

yetmenin duygularını uyandırdığını hâlâ çözemedim."

Maria ona daha fazla açılmaktan korkarak dudaklarım 

birbirine bastırdı.

“Bu durumda sana baskı mı yapmabyımT Christopher bu 

sözlerle birlikte elini vücutlarımn arasına götürdü ve Maria'nm 

korsesini aşağı çekip göğüslerini çıplak bıraktı. KıUarla kapb. 

sıcak tenini onun çıplaklığına bastırmak müstehcen bir haz 

duymasına neden olmuştu.

“Tannm,” dedi bir eliyle vücuduna destek olup diğeriyle 
Maria’nm meme ucunu yuvarlayarak. “Ne kadar da güzelsin.” 

Maria ona. “Seni tath dilli şeytan," diye takıldı. Çenesine bir 
öpücük kondurduktan sonra bacaklarını aralatb ve genç adam 
hiç vakit kaybetmeden kalçalarım onların arasına yerleştirdi.
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“Dilimi seviyorsun,” diye mırıldandı Christopher. “Ve ben 
itiraflarını duyabilmek için ondan faydalanmaya hazırım. Şimdi 
işimize devam edebilmemiz için bana kendini neden ve nasıl 
okullu bir kız gibi hissettiğini açıkla.”

“Böyle bir tehdit karşısında konuşur muyum hiç?” 

Christopher onun alt dudağını dişledi. “Pekâlâ, o halde şn 
ana dek anlattıklarma dayanarak ben bir tahminde bulunacağım. 
Aynı anda hem endişe hem de arzu duyuyorsun. Hem şaşkın hem 
de heveslisin. Emin değilsin ama kararlısm. Benimle beraber ol
mak istemiyorsun ama bir yandan da bunu fazlasıyla istiyorsun.” 
Gülümsedi. ‘Yaklaştım mı?”

Maria başım kaldırıp burnunu onunkine sürttü. “Sanırım ilk 
cinsel denejbminde herkes benzer şeyler hissediyor.”

“Ben ük cinsel deneyimimde senin hissettiklerine benzer bir 
şey hissetmedim,” dedi Christopher dudağım bükerek. “Hissettiğim 
tek şey spermlerimi boşaltmak için duyduğum fiziksel arzuydu. 
Bunun duygusallıkla uzaktan yakmdan ügisi yok.”

Maria kaşlarım kaldırdı. “O halde benim duygularımı nasü 
anladın?”

“Çünkü bunlar benim senin için hissettiklerim ” diye ûsüdadı 
Christopher dudaklarım onunküere yaklaştırarak.



On Yedinci Bölüm

Maria Christopher’m, dudaklarma hiç acele etmeden, leziz bir 
_  ikramın tadına bakarcasma zevk veren bir öpücük kondur- 

masma usulca inleyerek tepki verdi. Genç adamın dili dudaklanmn 
arasından kayıp ağzının derinliklerini yaladıktan sonra tekrar 
dışarı çıktı. Bunu yaparken iri eli avuçladığı göğsünü yoğurmuş, 
günahkâr denilebilecek kadar tecrübeb parmaklan meme ucunu 
çekiştirerek daha da sertleşip hassaslaşmasma neden olmuştu.

Yerinde duramayacak kadar tahrik olan Maria. Christopher'm 
altında ürperdi ve vücudu arzuyla kıvranmaya başladı.

“Maria.”

Tannm, onun tutku ve hayranlık dolu bir sesle ismini söyle
mesi nasıl da hoşuna gidiyordu. EUeri genç adanun güçlü sırtım 
iki yanmdan tutup baştan aşağı okşadı. Kasları öylesine senti ki 
onu kendisine doğru çekmek istediğinde vücudu direnç göstermişci.

Brighton’dan döndüğünden beri istediği şey buydu; bu tut
kulu beraberlik ve kontrol altına alınması mümkün olmayan 
arzu ateşi. Simon’ın aksine Christopher. Maria bunu yapmasını 
istediğinde bile ondan uzak durma\a reddediyordu. Korsan onu 
varbğmı kabullenmeye, kendisini zevkle sahiplenmeye zorluyordu.



vjuçiUKie neres aıan ve vucuau oaştan aşağı titreyen Chris 

topher bir anda geri çekildi. Yanağını onunkine yaslayarak inledi 
“Bana ne yaptığın hakkında bir fikrin var mı?”

Arzulu sesi M aria’nın gözlerini yaşartm ıştı. “Bana yaptığma 

benzer bir şey yapıyor olabilü* mijnim?”

Christopher’m aralık dui'an ateşli dudaklan son derece erotik 

bil' biçimde M aria’nm bo3munu emmeye başladı. “Lanet olsun, 

umanm öyledir. Hislerim de jminız olm aya katlanabileceğimi 

sanmıyorum.”

Maria ellerini omuzlarına koyup genç adamı iterek kendinden 

uzaklaştırmaya çalıştı. Homurdanan Christopher dilim onun tit

reyen damarında dolaştmarak ağzı aracılığıyla boynuna duyduğu 

hayranlığı göstermeye devam etti.

“İzin ver de ben de penisine benzer bir muamele göstereyim,” 

diye fisıldadı Maria.

Christopher altm rengi saçlarla kaplı başım  kaldırıp dipsiz 

birer kuyuya benzeyen gizemli gözleriyle ona baktı. “Tamam.” 

Onunla birlikte dönerek sırtüstü uzandı. E lin i ensesine götürüp 

dudaklarım öptü. Bu ona duyduğu m innettarlığı ifade eden sert 

ve hızh bir öpücüktü.

Son derece sade sayılabilecek bu dokunuş M aria ’ya gülüm

setti. Kasten tahrik edici hareketlerde b u lu n arak  vücudunu 
Christopher’m iri vücudundan aşağı kaydırdı. Bunu yaparken 
dudaklarım göğsünde dolaştırmış, p arm a k lan  az önce onun 

kendisine yaptığı gibi meme ucuyla oynamıştı. Güçlükle nefes 
alan Christopher gerüdi ve olacakları beklemeye koyuldu. Maria 
dihni hızlı hareketlerle penisinin gerilen başm da gezdirdiğinde 
dudaklanndan bir inleme koptu.

“Acele et,” dedi boğuk ve ısrarcı bir sesle. “Sana ihtiyacım var.”

Bir kez daha merhamete gelen Maria daha da aşağıya kaydı 
ve Chirstopher’ın iki yana açılmış bacaklannm  arasına yerleşti.



Genç adam öylesine gergindi ki vücudunun bu kısmındaki adaleler 
basılıyordu. Maria testislerinin dolup ağırlaştığım, acı veren bir 
beklentiyle büzüştüğünü fark etti. Kalın ve sert penisi başmı yu
karı çevirmişti. Maria nefesini üzerine üflediğinde hızla yerinden 
sıçradı ve iri başından bir miktar sperm boşaldı.

“Nefis,” diye fısıldadı Maria erkekliğini ebne ahp ağzma gö
türürken. Onu dudaklarına yaklaştırdığında başmda biraz daha 
sperm birikti ve nabız gibi atan iri bir damann üzerinden aşağı 
aktı- Maria dilini organa yapıştırıp yavaşça üst tarafma doğru 
kaydırarak onu temizledi.

“Ah!” Christopher’m yumruklan çarşafı sıkıyordu ve boynu 
kaskatı kesilmişti. Penisinden biraz daha sperm sızdı ve Maria'nm 
parmaklarıyla onun taş kadar sert orgamıun arasmd£iki boşluğa 
aktı. Genç adam karardık ve arzulu gözlerle olanlan seyrediyordu. 
“Maria.” Boğuk sesi ısrarını yansıtacak biçimde sertleşmişti.

Maria, Christopher’m penisini rahatça görebileceği şekilde 
yan döndü. “Onu ağzıma sok,” dedi emredercesine.

Yan yana duruyorlardı ama Maria’nm vücudu çok daha aşa
ğıdaydı. Christopher’m penisini bekleyişte olan ağzma götürdü 
ve onu emmeye başladı. Bir küfür savurup şiddetle sarsılan genç 
adamm kalçalanm tuttu. Dilini penisinin başımn altmdaki hassas 
noktada gezdiriyordu. Christopher’m dudaklanndan acıh bir inilti 
koptu ve Maria bir an ağlamak istedi. Duygusal açıdan, birbirle
rine zarar verebilecek kadar yakınlaşmışlardı. Bu Maria'nm ona 
yaşatabileceği her türlü zevki yaşatmayn, her ikisinin de içinde 
bulunduğu batakta biraz olsun nıuthüıık vermeyi istemesine 
neden oluyordu.

Maria gözlerini kapaynp penisinin şişkin ucunu emdi ve dilini 
ipeksi teninde dolaştırıp artık yoğun akan spermlerini yaladı.

“Tanrım,” diye fısıldadı Christopher. İri ellerini Maria’mn 
ensesine götürüp kalçalarının yaptığı hamleleri sabit durarak 
karşılamasını sağladı. Maria onun testislerim tuttu ve büyük
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bir özenle avucunda yuvarlamaya başladı. Christopher şimdi 
onu canmı yakacak kadar sıkı tutuyor, meme uçlarımn daha da 
sızlaraasma ve vajinasmın arzuyla ıslanmasına neden oluyordu

Maria ağzmı mümkün olduğunca büzerek onu daha sert bir 
şekilde emmej'e başladı ve Christopher şiddetle sarsıldı.

“Evet... Maria...”
Maria tıpkı onun o gün oraya gelerek kendisine yaptığı gibi 

Christopher’a tamamen açdmıştı. Dudaklarımn istekli hmeket- 
leri dışında hiç kıpırdamıyor, tempoyu onun belirlemesine izin 
veriyordu.

Christopher inlernej ê, haykırmaya ve titremeye devam ediyor, 
Maria’nın ağzına giderek artan bir coşkuyla girip çıktıkça sesi 
duyulmaz, söyledikleri anlaşılmaz oluyordu.

Maria’mn dudaklan kısa zamanda kendi tükürüğü ve onun 
spermleriyle çevrelendi. Christopher’m giderek büyüyen penisi 
ağzını tamamen doldurmuştu. Genç adam küfürler savurup 
kıvramyor, vücudunun gerginliği delice bir hızla doyuma yaklaş
tığını söylüyordu. Derin bir darbeyle Maria’nm boğazmın arka 
kısrtuna dokunduktan sonra zevk ve sersemletici bir rahatlamanın 
karışımından oluşan duyguyu haykırarak dile getirdi ve olduğu 
yerde donup kaldı.

Maria’mn ağzı onun kasılmalar eşliğinde dışan fışkıran sıcak 
ve tuzlu spermleriyle doldu. Genç kadın hafifçe testislerini sıka
rak ve penisini okşayıp daha da kuvvetli bir şekilde emerek ona 
hizmet etmeye devam ediyordu. Christopher Maria’yı kendinden 
uzaklaştmp oradan kaçmak istedi ama Maria onu esareti altma 
almış, tamamen teslim olmasını sağlamış ve anlamsızca sözler 
mınidanmasma neden olmuştu.

“Hayır... Maria... Yüce Tannm... evet... yeter... yeter artık.. 
Nihayet hsıldayarak yalvardı, “Sakın durma...”
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Maria, penisinin o müthiş sertliğini yitirip dilinin ucunda 

yumuşadıtını hissetmesine rağmen ellerini ve dudaklarmı kul

lanmaya devam ederek spermlerini son damlasına dek boşalttı.

“Lütfen,” diye yalvardı Christopher ellerini indirerek. Vücudu 

¿¡ssedilebilir bir yorgunlukla gevşemişti. “Perişan haldeyim.”

Onu s e r b e s t  bırakıp dudaklarım y a l a y a n  Maria henüz arzusu 

d o y u r u lm a y a n  kendi vücudunım sızladığım hissetse de keyiflenmişti.

Christopher sersemleyen gözleriyle ona baktı. Yüzü hâlâ 

l u z a n k t ı  ve üzerinde ter damlacıkları parbyordu. Kollarmı açıp 

ona doğru uzanarak, “Buraya gel,” dedi boğuk bir sesle.

Maria kendini ona doğru çekip koynuna girdi ve yanağım ye

rinden çıkacakmış gibi atan kalbine bastırdı. Gözlerini kapayarak 
k o k u s u n u  içine çekti. Christopher derin bir uykuya daldığım ele 

verecek şekilde ağır ve düzenli nefes almaya başladı. Maria da 
uykuya dalacakken üzerindeki kombinezonun yukan sıyrılarak 
bacaklannı açıkta bıraktığını hissetti.

Başmı geriye atıp Christopher’a baktığında karşısmda o her 
zamanki kontrollü ve kararlı erkeği buldu.

Genç adamın sıcak avucu üşüyen bacaklarım kaiTadığmda. 
“Christopher?” diye sordu usulca.

Maria’yı sırtüstü yatıran Christopher bir eliyle kendi başma 
destek olurken diğeriyle onu bacaklai’mı aı-alamaya zorladı.

“Bacaklannı aç,” dedi boğuk sesiyle.

“Ama...”

“Aç dedim.” Maria’nm bacaklarım yaıkarı doğru iten elinin 
baskısı arttı.

Yoğun bir kararlılığı vaıısıtan bu hareket karşısmda tahrik 
olan genç kadın bacaklarını araladı ve Christopherin parmaklan 
bvırcık tüylerine dolandığında küçük bir çığhk attı.
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Christopher vajinasının dudaklarını aralayarak, ‘Tek kelimeyle 

mükemmelsin.” diye mınldandı. “S ırf benim penisimi emerek bile 
alev alev yamp ıslanmışsın.”

Genç adam uzun parmaklarım usulca onun klitorisine sürttü 

ve kadınlığmın arzuyla kasılmasını sağladı.

‘Y a  meme uçlanna ne demeli.” Christopher başım öne eğip 

Maria’mn sızlayan meme ucunu ağzına aldı ve onu düzenli bir 

ritimle emmeye başladı. Sonra onu serbest bıraktı ve ıslanan 

ucuna üflej^erek M aria’nm inlemesine neden oldu. “Öylesine 

güzel ve hassaslar ki bu açgözlü, küçük vajinanın,” bu sözlerle 

birlikte iki parmağım onun kadınlığına soktu, “beni içine almak 

istemesine neden oluyorlar.”

Maria, Christopher parmaklarım içine sokup çıkarırken nefes 

nefese kalmıştı. Genç adam bakışlarını onun yüzüne sabitlemişti 

ve zevk dolu her hareketini takip ediyordu.

“Damarlarmda İspanyol kam taşıyan güzel ve şirret kadmımm 

dış görünüşüne hayranhk duysam bile,” bir yandan o günahkâr 
parmaklarını içine sokup çıkıyor, bir yandan da dudaklarım 
dudaklarına yaklaştırmış nefesini içine çekiyordu, “beni ona 

bağlayan asd şey jdireğimdeki yoğun sevgi.”

“Christopher.” Maria’mn yerinden çıkacakmış gibi atan kalbi 
nefes almaşım güçleştirmişti. Yüksek bir yerden düştüğünü 
hissediyor ve buna bir son vermek istediği halde yapamıyordu.

“Evet.” Dudaklarım dudaklarmda gezdiren Christopher ona 
çok yakm duruyordu. “Şaşırtıcı, değil mi?”

Maria yatağm çarşafim sımsıkı kavradı ve âdeta eridiğini 
hissettiği vajinasma giren zevk dolu parmaklara, ağır darbelere 
kalçasım yukarı kaldırarak karşılık verdi. Öylesine ıslaktı ve 
öylesine tahrik olmuştu ki vücudunun Christopher’ı içine çekti
ğini ve sonra da onu gönülsüzce serbest bıraktığım duyuyordu.



“Ne kadar da açgözlü ve sıkısın,” diye mınidandı Christop
her. “Spermlerimi son damlasına dek boşaltmamış olsam bunun 
tadını çıkarırdım.”

Maria gözlerini sımsıkı kapayarak, “Daha sonra yaparsm,” 
¿iye mırıldandı.

“Daha sonra,” diye onayladı Christopher yatak odasmda 
kullandığı o boğuk sesiyle. “Doyuma ulaşırken yüzüme bak. Seni 
bu şekilde orgazma taşımamdan ne kadar zevk aldığım görmek
istiyorum.”

Maria gözlerini güçlükle açtı ve Christopher’m yüz hatlarında 
g ö r d ü ğ ü  yumuşama onu fazlasıyla şaşırttı. Dağdan saçlan bu 
g ö r ü n t ü jd i  daha da güçlendiriyordu. Şişen ve sanayan göğüslerini 
tutup çektiği acıdan kurtulmak için onlan yoğurmaya başladı.

Christopher parmaklarım derinlere sokuyor içine sürtüp 
tekrar çıkarıyordu. Bir içinde bir dışmdaydı.

“Lütfen,” diye yalvardı Maria kıvranarak. Düşüyordu.
“Birbirimize karşı dilenciyiz.” Christopher Maria'nm du

daklarına, vajinasına girip çıkan parmaklanmn bu hareketiyle 
tamamen tezat oluşturan tath ve ymmuşak bir öpücük kondurdu. 
Ardmdan başım kaldınp başparmağım dairesel bir hareketle kli
torisinin üzerinde dolaştırdı ve onun, ismini haykırarak doymma 
ulaşmasım seyretti. Kadınlığı parmaklarının ucunda kasıbrken 
şiddetle sarsılmasını sejrretti. Baş aşağı düşmesini seiTetti.

Ardından onu tuttu. Kucakladı. "Vücuduna bastırdı.
Ve bu halde uykuya daldı.

Amelia hızla çitin üzerinden atlaınp dereye doğru koştu. Ware 
ellerini arkasında kavuşturmuş, yüzünü dereye dönmüş bir halde 
onu bekliyordu.

Amelia genç adamın yanında durup, "Özür dilerini.'’ dedi 
nefes nefese.
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Ware ağır ağır Amelia ya doğru döndü ve onu baştan aşağj 
süzdü. “Dün benimle buluşmaya gelmedin,” dedi.

Colin tarafından dudaklarına kondurulan çılgınca öpücüklere 
dair hatıraların kalp atışlarını hızlandırdığım hisseden Amelia 
kıpku-mızı kesildi. “Gözler üzerimdeydi. Kendimi berbat hisse- 
dİ3'orum.”

“Hiç de öyle hissediyormuş gibi görünmüyorsun. Gözlerinin 

içi gülüyor.”

Bu sözlere nasıl karşılık vereceğini bilemeyen Amelia belli 
belirsiz omuzlarım sükmekle yetindi.

Ware kısa bir bekleyişin ardından ona kolunu uzattı. “Bana 
yüzüne renk getiren şeyin ne olduğunu söyleyecek misin?”

“Büyük ihtimalle hayu'.”
Ware bir kahkaha attıktan sonra ona göz kırptı ve bu dostça 

hareket Amelia’yı inanılmaz derecede rahatlattı. Aralarında 
rahatsız edici bir durum olacağından endişe etmişti. Korktuğu 
başına gelmediği için Ware’e minnettardı.

Ağır adımlarla nehrin kıyısında jmrüdüler ve nihayet daha 
önce piknik yaptıkları yere ulaştılar. Karşılarında duran nefis 
manzaranın ortasmda yine bir örtü onları bekliyordu. Derenin 
sığ suları haz veren bir melodi yaratarak yüze^ dümdüz olan 
taşların üzerinden geçiyordu. Hava çayırdaki ot ve yaban çiçek
lerinin kokusuyla doluydu. Amelia güneşin benek benek üzerine 
düşen ışığının tenini ısıttığını hissetti.

Yüzünde utangaç bir gülümsemeyle örtünün üzerine yerle
şirken, “Bana kızgın mısın?” diye sordu. Elleri huzursuzca beyaz 

elbisesinin eteklerini düzeltiyordu.

Ware hardal rengi ceketini çıkararak, “Sadece biraz hayal 

kmldığı yaşadım,” dedi ağır ağır. “Ama sana kızdığımı söyleyemem. 

Sana öfke duymanın imkânsız olduğundan eminim.”

“Başkaları bana öfkelenmekte pek de zorluk çekmiyor.”



“Bu onların aptallığını gösterir. Ben seninle iyi geçinmeyi 

tercih ederim.” Ware örtünün üzerine uzandı ve yan dönüp başım 

eliyle destekledi.

Amelia usulca, “Senden bir ricada bulunsam yapar mısm?’ dedi. 

Ware dikkatle onu inceleyerek, “Elbette yaparım,” diye mı

rıldandı.

Sürekli onu inceliyordu. Amelia kimi zaman bakışları doğru

dan üzerinde değilken bile onun kendisini incelediğini düşünü

yordu. Genç kız henüz bunun sebebini çözememişti ama görünüşe 

bakılırsa Ware onu fazlasıyla ilginç buluyordu.

Amelia el çantasına uzanıp M aria’ya yazdığı mesajı çıkardı. 

“Bu mesajı benim adıma iletmeni rica ediyorum. Korkamn ki 

elimde bir adres yok. Ama mesajın muhattabı epeyce kötü bir 

ş ö h r e t e  sahip olduğu için onu bulmakta zorlanacağım sanmıyo

rum. Ajnfica ondan bir cevap gelmesi senin için sorun olur mu?” 

Ware mesajı alıp Amelia’mn el yazışma baktı. “Kötü şöhretb 

Leydi Winter.” Ardından tek kaşım yukan kaldırarak bakışlanm 

tekrar Amelia’ya çevirdi. “Umanm sana soracağım birkaç sorunun 

cevabını bana bahşedersin.”

Amelia başını onaylarcasma salladı. “Elbette. Senin yerinde 

kim olsa bazı şeyleri merak ederdi.”

“Her şeyden önce neden bu mesajı kendin iletmiyorsun da 

beni görevlendiriyorsun?”

“Benim kimseyle iletişim kurmama izin verilmiyor.” diye 
açıkladı Amelia. “Lord Welton’la yapacağım görüşmelere büe 

öğretmenim aracılık ediyor.”

“Bence bu fazlasıyla endişe verici.” dedi Ware. Şimdi alçak 
ve Amelia’nm daha önce hiç duymadığı kadar ciddi bir sesle 
konuşuyordu. İşin gerçeği Amelia o ana dek onun etrabnda olup 
bitenleri hafife alan bir adam olduğunu düşünmüştü. “A>Tica
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yaşadığın arazinin sınırlarını koruyan adam ların bakışlarını da 

beğenmiyorum. Söjde bana Amelia, seni orada esir mi tutuyorlar?’ 

Derin bir nefes alan Amelia dostuna bildiği her şeyi anlat

maya karar verdi. Ware onu her zamankinden farksız bir şekilde, 

dudaklarından dökülen her kelime büyük bir önem taşıyormuş 

gibi dikkatle dinledi. Amelia onun bu özelliğine bajnlıyordu.

Kısacık hikâyesini tamamladığında Ware bağdaş kurmuş bir 

halde karşısmda oturuyordu. Mavi gözlerinde keskin bir ifade vardı 

ve tek çizgi haline getirdiği dudakları ciddiyetini yansıtıyordu. 

“Hiç kaçmaja düşündün mü?”

Amelia gözlerini kırpıştırdıktan sonra bakışlarını birbirine 

kenetlenmiş olan ellerine çevirdi. “B ir ya da iki kez,” diye itiraf 

etti. “Ama kötü muamele gördüğümü söyleyemem. Hizmetçiler 

bana son derece iyi davranıyor ve öğretmenlerim de hep nazik 

ve sakin insanlar oldu. Harika elbiselerim var ve iyi bir eğitim 

ahyorum. Buradan kaçarsam ne yaparım? Nereye giderim? Gide

cek bir j^erim ya da hayatımı sürdürmemi sağlayacak bir kasmak 

olmadığı sürece kaçmam aptalhk olmaz m ı?’ Am eha omuzlanm 

silkerek bakışlarım tekrar Ware’e çevirdi. “Babam  kız kardeşim 

konusunda haklıysa sadece beni korumaya çahşıyor demektir.” 

Kont elini Araeha’mn elinin üzerine koyarak, “Sen buna 

inanmıyorsun,” dedi usulca, “aksi takdirde bu m esajı iletmemi 

istemezdin.”

Ameha onun bu konudaki düşüncesini öğrenmeye gerçekten 

ihtiyaç duyarak, “Benim yerimde olsan sen de bazı şeyleri merak 

etmez miydin?’ diye sordu.

“Elbette ederdim ama ben zaten doğuştan merakh bir adamım.” 

“Eh, ben de meraklı bir kadın sajahnm .”

Ware’in mavi gözlerinin içi güldü. “Pekâlâ, güzel prensesim. 
Bana verdiğin görevi yerine getirmeye çalışacağım.”
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“ A h  t e ş e k k ü r  ederim!” Amelia koUanm onun boynuna doladı
nağına bir öpücük kondurdu. Ardından bu coşkulu hareke-

j n utanç duyarak kıpkırmızı kesildi ve Ware’den uzaklaştı, 
tin“ ®

Ancak Ware’in soylu hatlara sahip yüzünde sevgi dolu bir 
gülü m sem e belirmişti. “Umduğum gibi bir öpücük olmadı,” diye 
ntırıldacıdı. “Ama bununla da idare edebilirim.”
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On Sekizinci Bölüm

Simon sırtım kapitone yatak başma yaslayıp yatağm yanm- 
daki sehpada duran şarap kadehine uzandı. Harcadığı enerji 

yüzünden vücuduna ateş bastığı için üzerini örtmeyip yakındaki 
açık pencereden zaman zaman içeri giren esintinin vücudunu 
serinletmesine izin verdi.

Belirgin bir şekilde yutkunduktan sonra dudaklarmda muzip 

bir gülümsemeyle yanında yatan güzel sanşma baktı. “İçecek bir 

şey ister misin, Amy?” diye sordu ilgili bir sesle.

“Olur.” Kadın küçük ama biçimli göğüslerini gözler önüne 

sererek yatakta oturdu ve Simon’m uzattığı kadehi aldı.

Simon ağırlaşan göz kapaklarının ardından dikkatle kızı in

celeyerek, “Şimdi bana Lord Sedgewick’in evindeki gizli bölmeyle 

ilgili biraz daha bilgi ver,” diye mırıldandı.

Amy kaliteli şarabı görgüsüz bir tavırla midesine indirerek 

Simon’ın ona belli etmeden yüzünü buruşturmasma neden oldu. 

“O bölmeyi içkilerini saklam ak için kullanıyor.”

“Kaçak içkilerini.”

“Evet.”



“Ve kömür bacasına yakın bir j^erden oraya ulaşabilıpgjç 
mümkün, öyle mi?”

Kadın başmı sallayarak saç buklelerinin çekici hatlara sa 
hip jdizünün etrafmda dalgalanmasma neden oldu. “Bu şekilde 

içkilerin sevkiyatı kolaylaşıyor. Onları çalmak gibi bir niyeti^ 
yok değil mi?”

“Elbette yok,” dedi Simon teskin edici bir sesle. “Sadece bunu 
çok akıllıca buldum ve kendi evimde de benzer bir şey uygulamayı 
düşünüyorum.”

Simon parm aklarını kadehine daldırdı ve kadının güzel 
dudaklarım içkiyle boyadı. Yüzü kızaran kadın bakışları onun 
bacaklarımn arasındaki sertleşmeye başlayan penisine kaydı. 
Simon onun dikkatini dağıtmamn ne kadar kolay olduğunu dü
şününce jâizünde beliren gülümsemejn gizlemeye çalışarak, “O 
işi birazdan tekrar yapacağız,” diye mırıldandı.

Kadın alt dudağım bükerek ona baktı.

“Sevkıyatlar ne zaman yapıbyor?’

“Sah ve perşembe günleri. Öğleden sonra üç ve altı arasmda.” 

Simon gülümsedi. Buradaki işi bittiğinde Sedgevvick’in evine 

gidip duvarlarm yeterince ses sızdırıp sızdırmadığım öğrenecekti. 
Elde ettiği sonuç olumlu olursa vikont hakkmda daha fazla bügi 
edinmejd umarak sah ve perşembe günleri buraya bir adaramı 
yerleştirecekti. Sedgevvick’in o maskeli baloda Maria’ya yaklaş- 
masınm bir sebebi vardı ve Simon bu sebebi mutlaka öğrenecekti 

Ama önce buradaki işini tamamlamalıydı.

Kadehini bırakıp kışkırtıcı bir gülümsemeyle Amy’ye baktı. 
Ürperen kadm kendini çabucak yatağa bıraktı.

Simon için için gülerek, Ah, bu ne kadar da yorucu bir iş, 
diye düşündü.

Sonrasında tekrar çabşmaya koyuldu.



Anielia, M aria’ya gönderdiği mesaj için öylesine heyecanlıydı 
eve dönerken ağaçların arasmda zıplıyordu. Hayatında ilk 

¿efa bir şey elde etmek uğruna çaba harcadığını hissetmişti. Bir 
amacı vardı ve bu amaca ulaşmak için gereken adımlann ilkini 
atmıştı Kendini bunun başdöndürücü heyecamna kaptırdığı için 
vü cu d u n u  kavrayan ellere bir kez daha hazırhksız yakalandı ama 
korku dolu çığlığı tutkulu ve sıcak dudaklar tarafından bastırıldı 
ye yaptığı itiraz bir anda ağlamaklı bir iniltiye dönüştü.

Gözleri kapanıp dudaklarına bir gülümseme yerleşirken, 
“Colin,” diye fısıldadı.

Colin, Amelia’mn beliyle birlikte sırtınm alt kısmım da güçlü 
kollarının arasına alarak, “B ana onu öpmediğini söyle.” dedi 
boğuk bir sesle.

Bir kez daha aşkımn yamnda olmamn mutluluğunu yaşayan 
Amelia, “Sen de bana rüyada olmadığımı söyle,” diye mırıldandı.

Colin iç geçirip onu serbest bırakarak, “Rüyada olman senin 
açmdan çok daha iyi olurdu,” dedi.

Gözlerini açan Amelia onun kaşlanm çattığım ve seksi du
daklarıma sert bir çizgi halini aldığım gördü.

“Neden böylesine harika bir şey için kendini berbat hissetmek 
konusunda bu kadar kararhsın?”

Colin’in dudakları kederli bir gülümsemeyle vaıkan kıvrüdı. 

Onun }mzünü avuçlanmn arasına alarak. ‘Tath Amelia.” diye mı
rıldandı. Fazlasıyla uzun olan saçlan eılnma düşüyor, Amelia'mn 

hayranlık duyduğu o koyu renkli gözlerinin etrafım çevTehv-ordu. 
“Çünkü bazen ne5d kaçırdığım bünıenıen çok daha i.vidir. O zaman 
kendini onun düşündüğün kadar harika bir şey olmadığma ikna 
edebüirsin. Ama gerçekte nasıl bü’ şey olduğunu öğrenirsen elinde 
olmadan onun özlemini çekersin."

Amelia bu düşünceyle birlikte kalp atışlarının hızlandığmı 
hissederek, “Sen de benim özlemimi çektvek misin?” diye sordu.



“Bencil kız.”

“Ben senin için kendimi perişan ettim.”

Colin gözlerini kapajap onu usulca öptü. “Bana onunla Öpüş
mediğini söjde.”

“Bana güvenmi)w musun, Colin?’ Aj'ak parmaklannm ucunda 
yükselen Amelia burmmu Colin’in burnuna sürttü. “Sadece ondan 
bil- ricada bulundum.”

Colin sinirli bü* tavırla, “Ne ricasıymış bu?” diye sordu.

“Ondan kız kardeşime benim adıma bir mesaj iletmesini 
istedim.”

Colin olduğu j'erde kaldı. “Ne dedin sen?” Elini sallayarak 
etrafı gösterdi. “Bütün bu çabanm tek amacı seni ondan uzak 
tutmak.”

“Onu tanımam gerekiyor.” Amelia Colin’den uzaklaşıp kol
larım inatçı bir tavırla göğsünde kavuşturdu.

“Hayır gerekmiyor. Tanrım.” Coün homurdanarak eUerini 
beline koydu. “Ne yapıp ne edip başmı belaya sokmamn bir yo
lunu buluyorsun.”

Egzotik güzelliği ve karamsarhğa meyilü görüntüsüyle Ameüa 
için olağanüstü bir erkekti. Genç kız yüreğini dolduran yoğun 
sevgiyle iç geçirdi. Bu, Coün’in kaşlanm daha da sert bir biçimde 
çatmasma neden oldu. “Bana o şekilde bakma,” diye mırıldandı.

“Hangi şekilde?”

Coün parmağım suçlarcasına Ameüa’ya doğru uzattı. “O 
şeküde.”

“Seni seviyorum,” dedi Amelia yüreğinde ona karşı beslediği 
çocukça hayranlığı açıkça belü ederek. “Sana bakabilmemin tek 
yolu bu.”

Coün’in çenesi kasıldı.

Ameüa ellerini önünde kavuşturarak, “Bana sahip çıkmanı 
çok özlemişim,” dedi usulca.



“öfkemi kastediyorsun herhalde,” diye düzeltti Colin.

“Eh, bana sahip çıkmasaydın öikelenmezdin de.”

Başını iki yana sallayan Colin ondan uzaklaşıp bir kütüğün 
üzerine oturdu. Etrafta kuşlar tatlı tath şakıyor, ara sıra esen 
rüzgâr ağaçların dökülen yapraklarmı hışırdatıyordu. Yıllar boyu 
birlikte pek çok orman ve sahil kenarında oyun oynamışlar, kilo- 
nıetrelerce çayın koşarak geçmişlerdi. Amelia gittikleri her yerde 
kendini güvende hissetmişti çünkü Colin yarımdaydı.

“Neden o mesajı benim değil de Lord Ware’in detmesini 

istedin?”
“Çünkü kız kardeşimden bir cevap bekliyorum ve beklediğim 

cevabın buraya ulaşabilmesi mümkün değil. Lord Ware’den hem 
mesajı ulaştırmasım hem de karşıhğmda gelecek olan cevabı bana 
iletmesini rica ettim.” Amelia, Cohn’in birdenbire başmı avuçlarının 
araşma aldığım fark edince olduğu yerde donup kaldı. “Ne oldu?

Elbisesinin beyaz olmasına aldırmadan önünde diz çöktü. 
Colin sessizliğini sürdürünce, “Anlat bana,” diye ısrar etti.

Colin başmı kaldırıp ona baktı. “Benim sana veremediğim 
ama Ware gibi adamların verebileceği şeyler hep olacak.”

“Ne gibi mesela?’ diye sordu Amelia. “Güzel elbise ve kur

deleler gibi mi?”

Colin sert bir sesle, “Atlar, malikâneler, benim gibi hizmet- 

çüer,” dedi.

“Bu saychklarımn hiçbiri beni mutlu etmedi.” Amelia küçük 
ellerini onun geniş omuzlarma yerleştirerek dudağma ateşh bir 
öpücük kondurdu. “Senin gibi bir hizmetçi dışmda. Ve bugüne 
dek seni asla kendimden aşağı görmediğimi büiv'orsun.”

“Bunun sebebi bugüne dek hep kapalı bir hayat sürmüş 
olman, Amelia. Dünyanm geri kalamm görmene izin verilseydi 
gerçekleri anlardın.”
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“Sen beni sevdiğin sürece başkalarım n ne düşündüğü um- 
rum da büe değiJ.”

Colin, Am elia’m n bileklerini tu tup  kollarım  aşağı indirerek, 
“Ben seni sevemem.” diye fısıldadı. “Bunu benden isteme.”

“Colin.” Am elia b irden bu ilişkide ra h a tla tm a  ve koruma 
görevini üstlenm esi gereken olgun ta ra f  kendisiym iş gibi hissetti. 
“Kalbimi km j'orsun. Ama onu parm aparça etsen bile içinde ikimize 
de yetecek k a d a r aşk  var.”

Colin usulca bir küfür savurup onu kollarımn araşma aldı 
ve dile getiremediği her şeyi öpücükleriyle ifade etti.

Maria boynunu banyo küvetinin 3mvarlak kenarına yaslayıp 
gözlerini kapayarak gevşedi. O gece Christopher’m yanma gidip 
onunla Amelia ve Welton hakkında konuşacaktı. Ona Eddington’ı 
da anlatacaktı ve ikisi kafa kafaya verip sorunlarına çözüm bula
caklardı. Bu kararı alması birkaç gün sürse de genç kadm doğru 
olanı yaptığım hissediyordu.

İç geçirip sıcak suya biraz daha gömüldü. Ajmı anda koridor
dan belli belirsiz erkek sesleri du3TiIdu ve önce yatak odasınm 
sonra da banyosunun kapısı açıldı.

“Gün bo5oı ortalarda gözükmedin, Simon aşkım,” diye mı
rıldandı Maria.

Simon’m bir sandalye çekip üzerine çöktüğünü duydu. Bu 
ses ve onun kendini zor bir göreve hazırlıyormuşçasına derin 

bir nefes alması Maria’yı telaşlandırmıştı. Gözlerini açtığında 

genç adamın her zamanki neşeli halinin aksine ciddi bir ifade 

takmdığım fark etti.

“Ne oldur

Gözlerinde keskin bakışlar olan Simon öne doğru eğilip kol

larım bacaklarma dayadı. “Sana Lord Sedgevvick’in evindeki gizli
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içl̂ i bölmesinden bahsettiğimi hatırlıyor musun? Bugün lordun 

yanında onun ne işler çevirdiğini ortaya çıkaran bir ziyaretçi vardı.” 

Dikkat kesilen M aria doğrularak oturdu. “Simon sen bir 

dâhisin!”
Ama bu övgüyle o çok sevdiği gevşek gülümsemeyi elde 

etmeyi başaramamıştı.

“M aria...” dedi Simon. Ardından ayağa kalkıp onun yanına 

„eldi ve banyo küvetinin kenannda duran elini tuttu. Kötü bir
O

şeyler duyacağına dair yüreğine çöreklenen yoğun his Maria’mn 
içini allak bullak etti. “Anlat,” dedi.

“Sedgewick bir kraliyet ajanı.”

“Yüce Tanrım, abartılı hareketlerin beni nasıl da korkuttu.” 

Zihni ihtim allerin hücum una uğrayan Maria kaşlarını çattı. 
“Winter ve Dayton’ın katillerini aramaktan asla vazgeçmeyecekler. 

Elbette bu konuda baş şüpheli benim.”

“Evet, büro seni istiyor.” Simon sert bir biçimde nefesini 

bıraktı. “Bunu bir suçluyu ele geçirmek için diğer bir suçluyu 
özgür bırakacak kadar çok istiyor.”

“Diğer bir suçluyu özgür bırakacak kadar...” Bu sözlerin ne 
anlama geldiğini anlayan M aria başım ağır ağır iki yana salladı. 

“Hayır...”

Simon göz göze gelebilmeleri için üzerindeki pahah giysüeri 
umursamadan yamna diz çöktü. “Sedgewick. St. John un aleyhine 
tan ıklık  yapan adamı St. George arazilerinde esir tutuyor. Vikont. 

St. John’la pazarlık yapmış; özgürlüğü karşıhğında kendisine seni 
dar ağacına götürecek bir bilgi getirmesini istiyor. St. Johnü. 
Campion’larm maskeli balosunda gördüğünde hiç şaşırmaması 
ve senin onun yanında olmanı beklemesi bu vüzden.”

Maria o çok sevdiği yüz hatlarında bütün bunların şaka 
olduğunu söyleyen bir işaret bulmayı umarak Sinıon'a baktı. 
Bu tür bir şaka yapmak son derece alçakça bir davranış olsa da



diğer olasılıktan çok daha iyiydi: sevdiği adamın ona ölümüyle 
sonuçlanacak bir ihanette bulunmuş olmasından.

“Hayır, Simon. Hayır.”
Christopher’m hem yalan söyleyip hem de kendisiyle o şeküde 

sevişebilmesi mümkün değildi.
Akıcı, zarif bir hareketle ayağa kalkan Simon, Maria’yı da 

beraberinde kaldırdı. Onu kucağına abp yere çöktü ve sevgiyle 
sarıldı. Islak vücudunun üzerindeki giysileri ıslatmasına neden 
o larak  ona iyice sokulan M aria sessiz am a dinm ek bilmeyen 
gözyaşları döktü. Simon ona sımsıkı sarıldı, kucağında saUadı, 
kulağına sözler m ırıldandı ve sevgisini ifade etti.

“Sanırım  bana ilgi duyuyor,” dedi M aria gözyaşlarıyla leke
lenen yüzünü onun boynuna yaslayarak.

“Sana ilgi duymaması için aptal olması gerekir, mhuirnin." 
“Bunun aksini düşünebilmem neredeyse imkânsız.” Maria 

titrek bir nefes aldı. “Bu gece ondan yardım istemeyi planlıyordum.” 

Bütün bunlar Maria’mn güvenini kazanmak için tasarlanmış 
detaylı bir oyunsa, bu oyunun baş döndürücü bir başan sağladığı 
söylenebüü-di. Maria, St. John’a güvendiği için ona en önemli 
sımm, zayıf olduğu tek noktayı açıklamaya hazırlanmıştı. Hatta 
Eddington konusunda herhangi bir açıklama beklemeden kendisini 
bağışladığı için onun bunu hak ettiğini düşünmüştü. 

Eddington.

Maria çaresizliğin sebep olduğu telaşla Simon’ın ceketinin 
yakalarına yapışarak geri çekildi. “St. John’un sürekli beni izle

diğini, Eddington’ın Brighton’a geldiğinden haberdar olduğunu 

ve Amelia’mn kimliğini öğrenmek için Tim’i görevlendirdiğini 

biliyorsun. Bütün bunları bana zarar vermek için yaptıysa... 

Yüce Tannm, ona bu kadar güvenmekle ne bÜ5nik aptallık ettim.”
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Bunu anlamak bir kez daha bıçaklanmaktan farksızdı ve 
bıçak bu defa kalbine saplanmıştı. St. John da Amelia’yı ona 
ĵ gi-şı kullanmaya mı kalkışacaktı?

“Tanığın kurtarılması için birkaç adam görevlendirdim bile,” 
jedi Simon onu teskin ederek. “Böylece senin de elinde bir şantaj 
malzemesi olacak.”

“Ah, Simon.” M aria ona sımsıkı sanidı. “Sen olmasan ne
y a p a rd ım ?”

“Bensiz de gayet iyi idare edebilirsin, mhuirnin. Ama bunu 
san a ispatlamakta hiç de acelem yok.” Simon çenesini Maria’nm 
başının üstüne yerleştirdi. “Şimdi ne yapacaksm?”

Maria boğazının kuruduğunu hissederek, “Emin değilim. 
Sanırım ona kendini aklama fırsatı tamyacağım,” dedi. “Ona 
doğrudan özgürlüğüne nasd kavuştuğunu sormaju düşünüyorum. 
Bunu açıklamayı reddeder ya da sorumu geçiştirecek olursa bana 
kendi menfaatlerini korumak için sadık kaldığını anlanm.”

“Peki ya sonra?”
Maria yanaklarına süzülen yaşlan südi. “Sonra yapmamız 

gereken şejd yaparız. Amelia her şeyden önce gelir. Bu hep böyle 
oldu.”

Christopher bir ıslık tutturup neşeli adımlarla evinin sokak ka
pısından içeri girdi. Hayatı boyunca hiç bu kadar... mutlu oldu
ğunu hatırlamıyordu. Tanrı aşkına, hatta mutlu olahUeceğini büe 
bümiyordu. Bu duygunun onun için fazla olduğımu düşünüyordu.

Şapkasmı kâhyaya fırlatıp eldiveıderini çıkardı ve bunu 
yaparken o gece ziyaretine gelecek olan Maria'n en iri şekilde 
nasıl ağırlayabileceğini planladı. Adamlanm ona eşlik etmekle 
görevlendirip güvenliğini sağlayacaktı ama erine geldiği zaman
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ne yapacaktı? Penisini saatler 60301 içinde tutacağı kesindi fakat 
bir yandan da onu baştan çıkarmak konusundaki faaliyetlerini 
sürdürmek istiyordu. Samimi ilişkilerin gizemli dünyasına ait 
bilinmeyenlerin bir kısmını daha keşfedeceğini düşünmek ho
şuna gitti,

“Hımm...” Akhnı zorla3op her ikisinin de asla unutmayacağı 
bir şeyler planlama3'a çalıştı. Aşçısından afrodizyak etkisi yapan 
yi}'eceklerden oluşan bir menü hazırlamasını isteyebilirdi. Çiçek 
sipariş edebilirdi. Onlan havaya sokacak şu gösterişli, egzotik 

çiçeklerden.

Christopher hüzünle dudağmı büzdü. Elbette bütün bunlar 
gecenin cinselliğe ayrılacak bölümüne yönelikti. Belli ki roman
tizm 3'a da onu j^aratmak konusunda en ufak bir bilgisi yoktu.

Omuzlanm geriye atıp biraz kestirmeyi düşündü. Bu konuya 

daha uzun süre kafa yormaya ihtiyacı vardı ama bunun için önce 

biraz enerji toplamahydı.

“St. John.”

Christopher başım çevirip baktığında Philip’in, çalışma oda- 

smın kapısında durduğunu gördü. “Ne var?”

“Amelia’mn kim olduğunu araştırmakla görevlendirdiğiniz 
adamlar bugün öğleden sonra geri döndü.”

Christopher kaşlanm yukan kaldırdıktan sonra başını ileri 
geri salladı ve odada jürüyüp çahşma masasının arkasındaki 
sandalyeye oturdu. Bu iş için görevlendirdiği dört adam karşısma 
sıralandı. Dördü de yolculuğun tozunu toprağını taşıyordu ama buna 
rağmen hissedilebüir bir heyecanlan vardı. Belli ki öğrendikleri 
şey her neyse Christopher için önemli olduğunu düşünüyorlardı.

“Anlatın,” dedi Christopher az önceki yorgunluğunun kay
bolduğunu hissederek.

Dört adam birbirine baktı ve nihayet Walter öne çıktı. Kır
laşmış saç ve bıyıklarıyla krrkii yaşlarda olduğu açıkça belli olan



Walter, Christopher’m pek de saygın sayılamayacak kariyerine 
başladığı günden beri onun yanındaydı. İşin gerçeği Walter onun 
bir ara sokağın duvarına yaslanmış halde bekâretini kaybettiğine 
tanık olan birkaç adamdan biriydi.

“Size haberleri iletmesi için Tim’i önden göndermiştim ama 
d u y d u ğ u m  kadarıyla onu yolundan ahkoymuşlar.”

Christopher gülümsedi. “Duyduğun hikâye doğru."

‘Umarım bu gecikme sizi üzmez. Kızın adı Amelia Benbridge. 
Kendisi Vikont Welton’in kızı.”

Welton’in kızı m il

‘Yüce Tannm,” diye hsddadı Christopher kendini sandalyesine 

bırakarak . “Demek bu kız Leydi Winter’m kardeşi."

“Evet. İşin tuhaf yarn Welton’in topraklarma komşu hiçbir 

kasabada onu tanımıyorlar. Kızı sorduğumuz herkes bize aklımızı 

yitirmişiz gibi baktı.”

“Peki onu nasıl buldunuz?”

“Papazda doğum kayıtları vardı.”

Christopher yaşadığı şaşkınlık yüzünden kaşlanm çatmış ve 

ayağıyla yerdeki Aubusson hahsında tempo tutmaya başlamış 

olsa da, “İyi iş çıkarmışsınız,” dedi övgüyde. Maria kız kardeşiyle 
konuşmaya çalışırken bıçaklanmıştı. Belli ki üd kardeş birbirle

rinden zorla ayrı tutuluyordu. “Onu bulmalmm."

“Ah, şey, biz bulduk.”

Christopher fal taşı gibi açılan gözlerini Walter'in gülen 

yüzüne çevirdi.

‘Yoldaki hanlardan birinde Peter kendine güzel bir sevgili 

buldu. Onunla sohbet edip eteğini yukan sıyırmaya çalışırken 
kadının bir vikontun kızının hizmetçisi olarak işe haşladığmı 
öğrendi. Kadının vikontla ilgili tarif ettiği özellikler VSeltonin 
eşgaline uyuyordu. Hövleee onu linrolushire'a dek takip ettik ve 
hizmet ettiği kızın isminin .Amelia IVnbridge olduğımu öğı-endık.’’



“Vay canma.”

“Sadece şansımız yaver gitti,” dedi Walter. “Ama bunu de 
ğerlendirmelijdz, değil mi?”

“Evet, kesinlikle. Peter’ı göremedim,” dedi Christopher. “Sa
nırım hâlâ o kadım takip edij'or, değil mi? Harika.” Ardından 
bakışlarım kapımn önünde duran Philip’e çevirdi. “Bana Sami 
çağır.” Parmaklarıyla masada bir ritim tutturdu.“Kadım Welton 
mı işe almış?”

“Öyle söyledi.”

Christopher sert bir şekilde nefesini bırakıp o ana dek öğ
rendiklerini gözden geçirdi. Amelia, Welton’in ehndeydi. Maria 
Amelia’jn istiyordu. Welton, Maria’nin geçimine destek oluyor ve 
onu Eddington gibi adamlarla tamştırıyordu. Christopher hâlâ 
Eddington’ın Maria ya neden ödeme yaptığını bilmiyordu ama 
bunun cinsel arzulan karşılandığı için olmadığından emindi. 

Ortaya yavaş yavaş bir resim çıkmaya başlamıştı ama bu resim 
hâlâ bü- anlam yüklenemeyecek kadai’ bulanıktı.

O bunları düşündüğü sırada Sam içeri girdi.

“Yarın Walter ve diğerleriyle birlikte Lincolnshire’a gidiyor

sun,” dedi Christopher. “Orada bir kız var. Bu kızm Leydi Winter’m 
peşinde olduğu kızla aym kişi olup olmadığmı bilmek istiyorum. 
Eğer oysa bana haber gönder ama sakın onun yanından ayrılma. 

Lincolnshire’dan ayrılacak olursa da onu takip et. Gittiği her yeri 

bilmek istiyorum.”

“Elbette.” Sam’in çenesinin kararlılıkla kasılması Christop- 
her’a, tıpkı Tim gibi onun da kendini affettirmek için elinden ne 

geliyorsa yapacağını söylüyordu.

“Gidip temizlenin,” dedi Christopher diğerlerine. “Bu gece 

biraz rahatlajnn. Arzulu bir hizmetçiyle beraber olun. Sıkı çalış

manız ödüllendirilecektir.”



G ülüm seyen a d a m la r  nered eyse hep bir ağızdan, “Teşekkür 

ederiz,” dedi.

Christopher elini sallayarak onlara odadan çıkmalarım işaret 
ettikten sonra bir süre düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Ardından 
gyağa kalkıp odasına çıkan m erdiven leri tırmanmaya başladı.

Maria onun kendisine yardımcı olabilecek kaynaklara sahip 
olduğunu biliyordu. Artık birbirlerinin savunma duvarlarım yık

tıklarına göre bu sırrını onunla paylaşacak mıydı? Christopher 
bunu yapmasını umuyordu.

Bu amaç doğrultusunda onu daha da derinden etkilemenin 
yollarını düşünmeye başladı. Onun kalbini kazanmak, yüreğindeki 
her gizli köşeyi ve her yarajn bilmek istiyordu.

Acaba Maria kendisine buna izin verecek kadar güvenecek 

miydi?

“Eddington Kontu evde olup olmadığmızı öğrenmek istiyor.”

Maria kâhyasmm aynadaki yansımasma baktı. Adam yüzüne 
büjdik bir özenle duygusuz bir ifade yerleştirmişti. Maria’mn yü
zünde de benzer bir ifade vardı ama gerçekte genç kadın içinde 
acı ve şaşkınhğın yarattığı karmaşajn yaşıyordu. Başım üeri geri 
salladı.

Kâhya bir reveransın ardından odadan çıktı.

Maria’nın saçlarım şekillendirmeye devam eden Sarah Nararağı 
zarif tasannu inciler ve çiçeklerle süslüyordu ama kapıya \mrulup 
Eddington içeri girdiğinde çabucak reverans yapıp dışan çıkn.

Maria’nın özel odasına giren kont, “Leydi Winter.” dedi ağır 
ağır konuşarak. “Her zamanki gibi eşsiz görünüyorsunuz.”

Kont, Maria’nm yamndayken asla küçük adımlarla ydirüme 
zahmetine girmiyordu ve Maria onun bu rahat tavnndan hoşlamp



hoşlanmadığından emin değildi. Üzerindeki göz alıcı, şarap rengi 
takım elbiseyle kusursuz bir görüntüye sahip olan kontun atkuy
ruğu şeklinde toplanmış koyu renkli saçlarının uçlan kıvnlmıştı 
ve sırtuım ortasma dek iniyordu. Maria’nın kendisine uzattığı elini 
dudaklarma götüj-dükten sonra onun yamndaki tabureye yerleşti 

Düşük göz kapaklarına sahip gözleriyle dikkatle onu süzerek 
“Bana biraz bügi ver,” dedi.

Christopher’m kendisine gerçekten değer verip vermediğinden 
emin olana dek Sedgewick hakkında edindiği bilgiyi onunla pay. 
laşmaktan kaçman Maria, “Keşke elimde böyle bir bilgi olsaydı,” 
diye mırıldandı.

Kont bu sözlerden fazlasıyla rahatsızlık duymuş gibi iç ge- 
çirdikten sonra enfiye kutusunun kapağım açtı. Maria’nm elini 
tuttu ve bileğinde atan damarın üzerine yerleştirdiği tütünü 
burnuna çekti.

Genç kadınm duygularım ele verecek şekilde titreyen mavi 
renMi, ince damara bakarak, “Bir şeye carım sıkdrmş,” diye belirtti. 

“Hizmetçim saçıma bir türlü istediğim şekli veremedi.” 

“Hımm...” Eddington başparmağım onun büeğinde gezdirdi. 
“Bu geceki plamn ne? Hâlâ tatilde misin yoksa?”

Maria elini geri çekti. “Hayır. Şu kötü şöhretli, malum suç
luyla randevum var.”

“Harika.” Eddington memnuniyetle gülümsedi. Maria onun 
dillerden düşmeyen cazibesinden biraz olsun etkilenmiyordu 
ama ne kadar yakışıklı olduğunu fark etmeden de geçememişti. 
Ne kadar ijn bir gözlemci olduğunu da. Çapkın kahramanlardan 
hoşlananlar için harika bir seçimdi.

Eddington sıradan bir sohbet konusu açmış gibi, “St. John’a 
doğrudan nasü serbest bırakıldığını sormajn mı düşünüyorsun?” 
diye sordu. “Yoksa onu farkh bir yöntemle köşeye sıkıştuabilmem 
için ihtiyaç duyduğum bilgiyi sızdırmajn mı?”



“Sana sırlarım ı ifşa edersem  benim ne önemim kalır?” 

“Haklısın.” Eddington ayağa kalkıp M aria’nın dövme kutu- 

gunu Seçtiği elm as şeklindeki dövmeyi kullanıma hazır hale 

getirdikten sonra genç kadının gözünün kenarına yerleştirdi. 

“Büro senin yeteneklerine sahip bir kadından fayda sağlayabilir. 

Bu konuyu düşünm elisin.”

“Ve sen de artık gitmelisin ki bana verdiğin görevi yerine
getirebileyim.”

Kont onun arkasına geçip ellerini omuzlarına koydu. “Teklifimi 
düşünmeden geri çevirme. Ben bu konuda ciddiyim.”

Maria aynada onun bakışlarıyla buluştu. “Ben hiçbir şeyi 
düşünmeden geri çevirmem, lordum. Özellikle de başansızhğa 
uğramamdan büyük fayda sağlayacak olaıüarm yaptığı cazip 

teklifleri.”
Eddington sırıttı. “Kimseye güvenmiyorsun, değü mi?’

“Ne yazık ki öyle,” Maria bu defa aynadaki kendi yansımasına 
baktı. “Deneyimlerim bana bunu öğretti.”

Tim, Sarah’nın çok hoş görünen dolgun vücudunu salondaki 
duvara yaslayıp etli kalçasını avuçladı ve sertleşen erkekliğini 
ısrarcı bir biçimde tenine bastırdı. Gözü bu şehvetli birleşmeden 
başka bir şey görmüyordu, ta ki Leydi Winter’m yan odada Lord 
Eddington’la tartıştığını duyana dek.

Gözlerini kapajnp başını duvara, kendisinden epeyce kısa 
olan Sarah’mn başının üstüne yasladı. Leydi Winter’m ihanetini 
öğrenmek onu derinden yaralamıştı. Leydiden hoşlanmış, ona 
saygı duymaya başlamıştı ve onun St. John'la olan ihşkisimn 
sonsuza dek süreceğini umuyordu. Bû araya geldiklerinde ikisinin 
de gözlerinin içi gülüyordu ve St. John leydinin yamndayken hiç 
olmadığı kadar mutlu görünüyordu.



“Kont gitti,” diye homurdandı geri çekilerek. “Leydi VVinter’m 
sana ihtiyacı olacak.”

“Peki, sonra odama gelecek misin?” diye sordu Sarah nefes 
nefese.

“Gelmeye çalışınm. Hadi, şimdi bir an önce git.” Tim, Sarah’yı 
olduğu yerde döndürdü ve poposunu çimdikleyerek onu az ötedeki 
kapıya gitmeye zorladı.

Kapıya sürgülem esini bekledikten sonra odadan çıktı. 
Kaybedecek zam anı yoktu.
Elini çabuk tu ttuğu  takdirde St. Jo h n ’a Leydi W inter’m ger

çekte nasıl birisi olduğunu söyleyebilir ve yokluğu fark edilmeden 
önce geri dönebilirdi.



On Dokuzuncu Bölüm

Colin sessizce ıslık çalarak arabaya koşulan atlardan birinin 
saten kadar yumuşak kıUarmı tımar ediyordu. Kalbinin aynı 

anda hem hafifleyip hem de ağırlaştığım hissediyor ve bu tuhaf 
duygu karmaşasıyla nasıl başa çıkacağım bilemiyordu.

Amelia’mn peşine düşmesinin gözü kara bir davranış olduğunun 
farkındaydı. O hem çok gençti hem de Coün’den çok daha üstün 
bir konuma sahipti. İkisi asla bir arada olamazdı. Hiçbir şekilde. 
Kaçamak öpüşmeleri her ikisi için de tehlikeliydi ve Colin sadece 
onu öperek bile kendini aşağılık bir adammış gibi hissediyordu.

Amelia günün birinde özgürlüğüne kavuşacak, kendini dış 
dünyanın ve Lord Ware gibi erkeklerin ortasmda bulacaktı. Coş
kulu bir çocuksu sevdaya kapıldığı günleri hatırlayınca nasıl olup 
da bir seyise âşık olduğunu sandığına şaşırıp kalacaktı.

Şu an masadaki tek yemek Colin olduğu için kendini onun 
açlığını çekiyormuş gibi hissediyordu. Ancak günün birinde bir 
ziyafet masasının karşısına geçecek ve Colin gibi sıradan bir 
adamı zengin yiyeceklerin arasmdaki yulaf lapası olarak görecekti.

“Colin.”
Amcasının sesine dönen Colin iri yan adamın ahırdan içeri 

girdiğini gördü. “Evet amca?”



Şapkasını çıkaran Pietro öfke dolu bir hareketle elini kırlaş- 
maya başlayan koyoı renkli saçlarının arasında gezdirdi. Vücutla- 
nmn orta bölümünün genişliği farklıydı ama iki adam birbirine 
fazlasıyla benziyordu. Annesi çingene olmayan Colin’in bu özelliği 
kendini daha az belli etse de her ikisinin de damarlarmda çingene 
kanı taşıdığı tartışmasız bir gerçekti.

“Ormanda o kızla buluştuğunu biliyorum.”

Cohn gerildi.

“Korumalar bana onun komşu arazideki lordla görüştüğünü 
söylemişti ve belli ki sen bu dui'uma müdahale etmişsin. ”

“Hayır, etmedim.” Colin işine geri döndü. “Dün onunla buluştu.” 

“Sana o kızdan uzak durmanı söylemiştim!” Gerilen omuz- 
larmdan ne kadar öfkeli olduğu açıkça belh olan Pietro, Colin’in 
üzerine yhirüdü. “İhtiy^açlarmı köydeki fahişeler ve sütçü kızla

rıyla gider.”

“Öyle yaptım. Öyle yapıyorum.” Öfkesini kontrol altma almaya 
çabalayan Colin derin bir nefes aldı. “Bunu sen de biliyorsun.” 

Aslında bunu yapmak Cohn’e acı veriyordu. Altına aldığı 
her kadın onun için kabına sığmayan arzularını geçici bir süre 
yatıştırmaktan öteye gidemiyordu. Kalbi çocukluğundan beri 
Amelia’ya aitti. Ona olan aşkı tıpkı bedeni gibi zaman içinde 
değişerek olgunlaşmıştı. Amelia art niyet taşımayan, masum bir 
kızdı ve Colin’e saf ve temiz bir sevgi duyuyordu.

Colin başını atın boynuna yasladı. Vikont Welton amcasım 
işe aldığı günden beri Ameha onun her şeyiydi. Pietro diğer ara- 
bacdann aldığından çok daha düşük bir ücretle vikontun yamnda 
çahşmayı kabul etmişti. Sürekli değişen öğretmenlerin aksine 
onun yülstrdır bu işte çalışmasının sebebi de buydu.

Cohn Ameüa’nın dudaklarında parlak, samimi bir gülümse
meyle yanma koşup kirh elini avucunun içine bırakarak, “Benimle 
oynaşana,” deyişini asla unutamayacaktı.
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Çok çocuklu bir çingene obasında büyüyen Colin yalnızlıktan 
korkardı. Ama Amelia tek başına bir düzine ojoın arkadaşına 
bedeldi. Doğuştan maceracı bir ruha sahip olan kız Colın’in bil
diği her oyunu öğrenmek istiyor, sonra da kendini öğrendiği her 
oyunda ona üstünlük sağlamaya adıyordu.

Zaman içerisinde Colin ona gerçek bir dostluğun yaşandığı 
mutluluk verici bir geçmişin etkisiyle iyice güçlenen erkeksi duygular 
beslemişti. Ona bir anda âşık olmamış, kökleri geçmişe dayanan 

bir sevgi duymaya başlamıştı. Belki Amelia’nın sevgisinin kökleri 
de geçmişe dayanıyordu ama CoHn bundan nasıl emin olabüirdi? 
Kendisinin başka kadınlarla da deneyimi olmuştu. Oysa Amelia 

sadece onu tanımıştı. Başka seçeneklerinin de olduğunu görünce 
duyguları değişebilirdi. Colin’in duygulan asla değişmeyecekti. 

Amelia’yı sonsuza dek sevecekti.

Bitkin bir halde nefesini bıraktı. Amelia kendisi için aym 

duyguları besliyor olsa bile ona asla kavuşamayacaktı.

Amcası iri elini onun omuzuna koyarak, “Ah, oğlum,” dedi. 

“Onu gerçekten seviyorsan peşini bırak. O kızm önünde kosko

caman bir gelecek uzanıyor. Bunu elinden alma.”

“Almamaya çahşıyorum,” dedi Cohn boğuk bir sesle. “Bunun 

için elimden geleni yapıyorum.”

Oturma odasmdaki bir koltuğa yerleşmiş olan Christopher elinde 

tuttuğu bardağa bakıyordu. Duygularından emin değildi. Ashnda 
Maria’mn Brighton’da Eddington’la beraber olduğunu duyduğunda 
hissettiklerine benzer şeyler hissediyordu ama bu defa jüreğin- 
deki daralma neredeyse katlanılamayacak bo\nttaydı. Nefes abp 
vermek için özel bir çaba harcaması gerekiyordu.

“Bir an önce geri dönmelisin,” dedi Time’e. Böylesine kısık ve 
kaba bir sesle konuştuğunu duymak bir an kendisini bile şaşırttı. 
Artık kendini tanım akta zorlanıyordu. Maria'yla tanıştıktan



sonra düşünceleri, hareketleri ve konuşması tamamen değişnüş^ 
“Yokluğunun farkedilmesini istemejdz.”

Christopher alaycı bir edayla Tim’in Kara Dulun evindeki 
pozisyonunu düşündü. Maria kaçınılmaz başarısından öylesine 
emindi ki evinde bir hainin barınmasına gönül rahatlığıyla izin 
vermişti.

“Haklısımz.” Tim dışan çıkmak üzere arkasını döndü. 

“Eddington tekrar gelecek olursa aralarında geçen konuşmanın 
tüm detayım bilmek istiyorum.”

“Elbette. Sizi bir daha asla hayal kınklığma uğratmam. 

Bakışlan hâlâ bardağırun üzerine sabitlenmiş olan Christopher 
başım onaylarcasma salladı. ‘Teşekkür ederim.”

Odanın kapısmm kapandığım beUi belirsiz fark etti ve kendini 
tamamen düşüncelere verdi. İnsanlarm akhndan geçenleri oku
mak ve karakterlerini değerlendirmek konusundaki yeteneğiyle 
gurur duyardı. Böyle bir yeteneği olmasa o güne dek hayatta 
kalamazdı. O halde neden Maria’mn kendisine en ufak bir ilgi 
duymadığma ikna olmakta bu kadar zorlamyordu? Gerçekler açık 
ve tartışmasız bir şekilde ortadaydı ama jdne de kalbi Maria’ya 
inanmasım söylüyordu.

Homurdanarak bardağı dudaklarına götürdü ve içindekini 
tek bir dikişte bitirdi. İşte sorunu buydu. Onu beyni değU kalbi 
yönetiyordu. Ne yazık ki Maria’yı seviyordu. Onu sırtmdan vuran 
kadım. Hayatım idame ettirmesi adım adım ölüme götürdüğü 
erkeklerin sayısına bağlı olan, baştan çıkarıcı, kötü kadını.

Christopher kapıya vurulduğunu duyduğunda bu acıkh dü
şüncelerden sıyrıldı. “Girin,” diye seslendi.

Sonrasmda kendini sırf alışkanlıktan ayağa kalkmış halde 
buldu ve sevgüisinin geldiğini görünce kalbinin tutkuyla yerinden 
çıkacakmış gibi attığım hissetti.
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Ne kadar zaman geçmişti? Şöminenin rafındaki saate baktı- 
aradan neredeyse iki saat geçtiğini fark etti.

Başını çevirip baktığmda Maria’mn gözleriyle buluştu ve içle- 
jTLpde onun da kendisine benzer duygular taşıdığım gösteren saf bir 
hazzın pırıltılarım buldu ama sonra genç kadın yüzüne kışkırtın 
bir gülümseme yerleştirerek bunu çabucak gizledi. BaşmdaM siyah 
kapüşon, iri siyah gözler ve kırmızı, dolgun dudaklarla cezbedici. 
zarif bir güzelliğe sahip olan jhizünü çevreliyordu.

Christopher derin bir nefes alıp onun yanına gittikten sonra 
arkasına geçti. Ellerini üzeri örtülü omuzlarına koyup kokusunu 
içine çekti. Sıcak ve çekici bir kadımn kokusu. “Seni özledim,” 
diye mırıldandı eHni pelerininin boynundaki kopçalara götürerek.

“Beni her zaman böyle üzerinde sadece pantolonla mı kar
şılayacaksın?”

Her zaman, sanki ortak bir gelecekleri olabilirmiş gibi.

“Öyle mi yapmamı istersin?” Christopher Maria’mn peleri
nini çözüp kapüşonunu özenle başından çıkardı ve ağır kumaş 
ayaklarının dibine yığılıp kaldı.

Maria, “Çıplak olmam tercih ederim,” dedi.

“Ben de seni öyle görmeyi tercih ederim ve bu isteğimi şimdi 
hemen gerçekleştireceğim.” Christopher bunu akh başmdayken 
yapmanın çok daha kolay olmasından memnuniyet duyarak 
Maria’yı soymaya başladı. Çevik parmakları elbisesinin düğme 
ve şeritlerini çabucak çözdü.

“Ben yanından ayrıldıktan sonra günün nasıl geçti?' diye sordu.

“Yapayalnız. Ayrıca seni çok özledim.”

Christopher’ın elleri hareket etmez oldu. Gözlerini kapa\ıp 
derin bir nefes alarak bu sözlerle birlikte riireğinde parlayan kor 
ateşi söndürmeye çalıştı. Zihninde o gün öğleden sonra yaşanan
ları yeniden canlandırdı; Maria’mn onu sevmesini, kendisini ona 
açmasını. Yanına geldiğinde gözlerindeki ürkek, hatta neredeyse



korku dolu ifadeyi. Tenine dokunduğunda titremesini ve öpüşleriyle 
kendinden geçmesini. Yatağa girdiklerinde sadece bedenlerini 
değil rulılarmı da çıplak bırakmışlardı.

Genç kadmın omuzundaki kabarık yara izini öperek, “Sana 
yedirecek nefis jnyeceklerim var,” diye mırıldandı. “Seni baştan 
çıkarmamı sağlayacak çiçeklerim de var. Aslında niyetim geceyi 
yatakta başlatmak değildi ama sanırım daha fazla bekleyeme- 

yeceğim.”

Chiıistopher ellerini Maria’mn elbisesinin aralanan sırtından 
içeri soktu ve kombinezonunun üzerinden göğüslerini avuçladı. 
Sertleşen meme uçlarım onun hoşuna gidecek şekilde parmak
larının arasında yuvarlamaya başladı.

Maria sessiz bir inilti eşliğinde geriye attığı başını onun 

omuzuna yasladı.

Christopher dudaklarım onun kulağına dokundurarak, “Gö

ğüslerine bayıhyorum,” diye homurdandı. “Bu gece onlan, seni 

penisim içine gömülmüş bir halde zevkin doruklarına taşıyana 
dek emmeyi düşünüyorum. Bu duygunun nasıl bir şey olduğunu 
hatırlıyor musun? Kadınlığmm beni nasıl sım sıkı sardığmı?” 
Kalçalarım kıpırdattı. “Sadece bunu düşünmek bile sertleşmeme 

neden oluyor.”

“Christopher.” Maria ismini hüzünlü, neredeyse ağlamakh 
bir sesle söylemişti ve odaya bir melankoli havası hâkimdi.

Arzusuna kavuşmak için sabırsızlanan Christopher onu 
serbest bırakıp elbisesinin sırtım yırttı ve etrafa kumaşla kapb 
küçük düğmelerin fırlamasına neden oldu.

“Giyecek başka bir şeyim yok,” dedi M aria. Nefes nefese 
kalmış olması onunla sevişmek için gizli bir istek duyduğunu ele 
veriyordu. Christopher elbette bunun farkm daydı ve Quinn’in, 
Maria’nın cinsel ibşkilerini bitirme kararın ı nispeten sakin 
karşılamakla hata ettiğini düşünüyordu. İrlandah adam onun



ini b ır a k m a m a k ta  daha kararlı davransaydı Maria şu an 
ç^,.jstopher’ın evinde olmazdı.

Bu düşünceyle birlikte sabırsızlığı iyice artan Christopher 
rtık düğme ve şeritleri daha büyük bir hırsla koparıyordu. Maria 

kombinezonu gürültülü bir ses eşliğinde ikiye aynldığmda ona 
doğro döndü ve çıplak göğsünü göğsüne bastırarak kollarının 
a r a s ı n a  girdi. Christopher onun ayaklarım  yerden kesti ve ken
disine sunduğu dudaklarım ağzına aldı.

Maria’m n küçük elleri Christopher’ın yüzünü avuçladı ve 

yumuşak, tatlı dudakları ona çılgınca bir arzuyla karşılık verdi 
Christopher onun saldırganlığının tadım düinde hissediyor, da
marlarında aktığını duyuyordu.

Maria’yı kucağına alıp neredeyse koşar adım yatağa gitti. 

Onu yatağm üzerine bıraktıktan sonra pantolonunu jurtarcasma 

çıkardı.
“Bacaklarım aç.”

Maria’nm jmzünden temkinli olma ihtiyacı hissettiğini söyle

yen bir ifade geçti ve Christopher bunun sebebini biliyordu. Ona 
kendisinden kaçma fırsatı vermemişti.

Üzerindeki tek giysiden de kurtulan genç adam yatağa girip 
onun dizlerini tuttu ve bacaklarım  üd yana açtı. Maria mücadele 

etti ama Christopher ona acımadı ve kadınlığım ağzma almak 
üzere kalçalarını yatağa yapıştırdı.

“Ha5nr,” diye haykırdı M aria onun saçlarım tutarak. "Bu 

şekilde olmaz...”

Ellerini kadınlığım kaplayan siyah renkli, kıtarcık tüylerin 

iki tarafına yerleştiren Christopher vajinasının dudaklarım ara
layarak pembe, yumuşak tenini ve klitorisini gizleyen tepeceği 
ortaya çıkardı. Sivri dilini bu noktada gezdirip klitorisini dışan 
çıkmaya zorladı. Onu görür görmez dudaklarıyla etrafım sardı 
ve usul usul emmeye başladı. Bir inilti eşliğinde sırtım geriye
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atan Maria ona durması, dilinin yerine penisini kullanması ve 

kendisine biı-az zaman tam>np bu kadar savunmasız olmadığ, 
bir pozisyon almasına izin vermesi için yalvarıyordu. Elbette bu 

sonuncusunu sözlü olarak ifade etmemişti ama Christopher öyle 

düşündüğünü büiyordu.

Gözlerini açıp da yatağımn üzerindeki aynayı gördüğü anı 

da biliyordu çünkü küçük bir çığlık atarak gerilmişti.

Christopher, ‘Manzara hoşuna gitti m i?’ diye mırıldandıktan 

sonra tekrar işinin başma döndü.

Maria Christopher’m, bacaklannm arasında duran san saçlı 

başımn ajmadaki şehvet uyandıran yansımasma baktı ve gördük

leri karşısmda sarsıldığım hissetti. Gözleri sulanan ve tepeden 

tırnağa kıpkırmızı kesilen bu kadımn evdeki a3mada gördüğü 

ciddi ifadeli, kararlı kadmla uzaktan yakmdan ilgisi yoktu. Şu 

an gördüğü kadın, kökleri doğuştan denilebilecek kadar derinlere 

inen bir açlıkla arzuladığı adamın kendisine yaşattığı zevkle mest 

olmuştu. Aym adam kendi özgürlüğüne karşılık onu darağacma 

göndermek için Maria’nın peşine düşmüştü.

Maria kendisinin de ona haince bir amaç uğruna yaklaştı

ğım düşünerek bunu affedebilirdi. Christopher’ın pek çok kişinin 

geçimini sağladığım biliyordu ve onu camm kurtarmaya teşvik 

eden de büyük ihtimalle bu olmuştu. O kendi iyiliği için asla 

böyle bir işe kalkışmazdı.

Maria bunu biliyordu çünkü tamdığmı düşündüğü bu adamı 

anbyordu; bir zamanlar, onun Ameba’yı sevdiği kadar sevdiği bir 

kardeşi olan adamı. Ancak bu yine de onun amacının değişmemiş 

olabüeceği ve şu an bacaklarının arasmda duran adamm Maria’nın 

ölümünü isteyebileceği gerçeğini değiştirmiyordu.

“Maria.”

l u i K u  Kjyuniar ı



Maria gözlerini kapadı ve onun pozisyon değiştirdiğini hissetti. 
C h r i s t o p h e r  klitorisine bir öpücük konudurduktan sonra kendini 

vukarı çekip yanm a yattı.

“Sen hiç de utangaç b ir kadın sayılmazsın,” diye mırıldandı. 

“Anıa beni senhıle sevişirken seyretm ek arzunu köreltti.” Onu 
j^gjçasından tutup kendine doğru çekerek sertleşen, sıcak penisini 

karnına bastırdı. “B u  çok mu mahrem bir m anzara?’

Maria gözlerim açarak  dikkatle onu inceledi ve koyu mavi 

gözlerinde hem şefkat hem de keskin bakışlar olduğunu fark etti. 

“Bu ‘sevişmek’ mi?” diye sordu sessizce. ‘Toksa birbirine ujaım 

g a ğ la y a n  iki kişinin seks yapm ası mı?”

“Sen söyle.”

Bir süre birbirlerine baktılar ve M aria bu sorunun üçüncü 

bir kişi gibi ara ların a girdiğini hissetti. “Keşke bilsem.”

“O halde cevabı b irlikte bulalım .” Christopher Maria’nın ba

cağım kaldmp açılan boşluğa yerleşti ve penisinin geniş, pürüzsüz 

başını vajinasının dudakları arasından içeri soktu. "Beni içine 

al,” dedi boğuk sesiyle. “İzin ver de içine gireyim.”

Bir adamm karakterim  seks aracıhğıyla öğrenebilmek müm

kün müydü?

“Senin aleyhine tan ıklık  yapacak olan şahide neler olduğunu 

söyle bana,” diye fısıldadı M aria.

“Bunu kim öğrenmek istiyor?” diye sordu Christopher da. 

Maria b ir an  soluksuz kald ıktan  sonra kesik kesik nefes 

almaya başladı. “Christopher.”

Christopher gerçeği büiyor olabüir miydi? Bu mümkün müydü'!’ 

Maria’mn gerçekte neyin peşinde olduğunu bilse elbette ona şu 

an dokunduğu gibi dokunmazdı.

“Beni içine al, M aria.” Christopher. Maria'nın vaicuduna açı
lan küçük yarığa baskı uyguladı. ‘“Benimle seviş ki sana istediğin 
cevapları vereyim.”



Maria bacağını onun kalçasının üzerine yerleştirdi ve elipi 
uzatıp penisini düzgün bir pozisyona getirdi. Bunu yaparken eli 
titremiş, içine çektiği nefes sıkışan ciğerlerini sarsmıştı. Parmak
larını etrafına sararak, Christopher'ın sert erkekliğinin duruş 
açısını değiştirdi. Christopher. bacaklarım ijdce aralayıp boynunu 
zevkle geriye atmasına neden olarak ağır ağır içine girdi.

“Daha fazlasmı istiyorum.” diye mırıldandı genç adam. “İçim 
tamamen doldurmak isti^wum. Mümkün olduğunca derinlere 
ulaşmak istij'orum.”

Maria içini onun sıcak ve sert erkekliğiyle doldurup orgam- 
nm büjuiklüğü ve verdiği zevk karşısında inleyerek kendini ona 

bastırdı.

Christopher onun çenesini tutup başım yukan çevirdi. “İzle,”

Aynaya bakmaktan korkan ama sevişmelerim görme isteğine 
karşı koyamayan Maria arzunun mahmurlaştırdığı gözlerini 3m- 
kandaki yansımalarma çevirdi. Vücudu Christopher’ın iri ve kask 
vücudunun j^anmda ufacık kabyor, başı ancak onun çenesine geliyor 
ve düz duran bacağı onun baldınnm orta yerinde bitiyordu. Genç 
adamın bedeni ve kollan güneşte bronzlaşmıştı ve teni güneşe 
nadiren maruz kalan M aria’mn teninin yaranda fazlasıyla koyu 
renkb görünüyordu. Kumral saçları M aria’mn kuzgun karası 
bukleleriyle kıyaslandığında göze daha açık renkli geliyordu. Dış 
görünüşleri biribirine tamamen zıttı ama ruhları aynıydı.

İkisi kusursuz bir çiftti.

Christopher aynada göz göze gelmelerini sağlayarak, “Gördün 
mü?” diye bsıldadı. Birlikte penisinin M aria’mn vajinası içinde 
kayboluşunu seyrettüer. Bu yavaş darbenin sebep olduğu başdön- 
dürücü haz Maria’mn gözlerinin ağırlaşmasına neden oldu ama o 
gözlerini bir kez daha kapamayı istemiyordu. Kendini geri çeken 
Christopher’m penisi onun ıslaklığıyla parlıyordu ve genç adam 
kalçalarım sıkıp bir kez daha içine girdi.

lutku Uyunlart



M a r ia  onun arzuyla kızaran o kusursuz ve görkemli hatla- 
.,111 gözlerini ayırmadan takip etti. İçine bir kez daha girerken 
yüzünde saf bir hazzın yansım asım  gördü ve bakışlarını kendi 
grörüntüsüne çevirdiğinde aynı yoğun duyguyla karşılaştı.

“Şimdi söyle bana,” diye fısıldadı Christopher, Maria’nın adeta 
taptık o boğuk sesiyle. “Biz sevişiyor m uyuz?’

Kusursuz b ir d arb e yle  k a s ık la r m ı o n un kilere b astırd ığın d a  

Maria zevkle inledi.

“Söyle bana, M aria.” Aynada bakışları kenetlendi. “Ben se
ninle sevişiyorum. Sen de benimle sevişiyor musun?’ Christopher 
kendini bir kez daha geri çektikten sonra tekrar içine girdi. Bu 
jefa daha sert. Daha derine. “Yoksa bu sadece seks mi?”

Onun M aria’yı böylesine kolayca kandırabümesi mümkün 
müydü? Kandırma sanatında, onu aralarında bu derece yakınlık 

olduğu yanügısma düşürecek kadar usta mıydı?

Maria ne kadar uğraşırsa uğraşsın elde ettiği bügileri kolla- 

rımn arasmdaki bu adam la bağdaştıramıyordu.

Kollarmı onun boynuna doladı ve yanağını yanağına yasladı. 

İşte o zaman teninin gözyaşlanyla ıslandığım hissetti. Bu göz
yaşlarının kime ait olduğunu bilmiyordu.

Christopher’ın o güzel yüz hatlarından sahiplenici. hoş bir 

ifadenin geçmesini seyrederek, “Bu seksten çok daha fazlası." 

diye fısıldadı.

Genç adam ona sım sıkı sarılıp hırsla sahip olmaya başladı. 

İnce kalçaları hareket edip penisini usta bir incelikle vajinasının 
içine sokuyordu. Ona benzer bir coşkuyla karşılık veren Maria 
bakışlarım kıvranıp birbirine dolanan vdicutlannın ve sadece bir 
karaltı halinde seçmesine neden olacak kadaı- hızh darbelerle içinde 
gidip gelen sert penisinin yarattığı erotik manzaraca kilitlemişti.

Vücudunun güçlü ve sansıcı bir orgazmla kasıldığım hissede- 
derek sessiz bir çığlık attı. Homurdanan Christopher darbelerine



onun kasılm aları eşliğinde devam etti ve kulağına, orgazmını 
zevkten aklını yitirebileceğini düşünm esine neden olana dek 
uzatan, sessiz kelimelerle birlikte övgü dolu sözler mırüdandı. 
Nihayet M aria bitkin bir halde koUarımn araşm a yerleştiğinde 
kendisi de doyuma ulaştı ve şiddetli bir biçimde sarsılan penisi 
spermlerini onun içine boşalttı.

Güçlükle soluyan Christopher, M aria’nın dudaklarını ağzına 
alıp ciğerlerindeki havajn paylaşm alarm ı sağladı.

Tek vücut oldular.



Yirminci Bölüm

Amelia ağzına kapanan bir elle uyandı. Büyük korku yaşayan 
genç kız tırnaklarını saldırganının bileğine batırarak ona 

karşı koymaya çalıştı.

“Kes şunu!”

Verilen bu emir karşısında hareketsiz kaldı, gözleri fal taşı 
gibi açıldı ve kalbi çılgınca atarken hâlâ uyku mahmurluğu yaşa
yan beyni Colin’in karanlıkta üzerine abanmış olduğunu anladı.

Coün bakışlarını odanın pencerelerine çevirerek. “Binle beni.” 

diye fısıldadı. “Dışarıda adam lar var. Sayüan en az bir düzine. 

Kim olduklarını bilmiyorum ama babamn adamları olmadıkla- 

rmdan eminim.”

Amelia ağzmm serbest kalm ası için başım hızla yana çevirdi. 

“Ne?”
“Adamlar ahm n yanm dan geçerken atlarm sesiyle uyandım.” 

Colin geriye doğru bir adım  atıp yatağın örtüsünü çekti. "Gizlice 

evin arka tarafına geçip seni alm ak için buraya geldim.”

Üzerinde sadece gecelik olmasmdan utanan Amelia vücudunu 

tekrar örttü.

Colin örtüyü bir kez daha çekti. “Acele et!" dedi ısrarla.



“Sen neden bahsediyorsun?”diye sordu Amelia öfkeli bir seglg 
fisıldayarak.

“Bana güveniyor musun?” Colin’in koyu renkli gözleri ka 
ranhkta parladı.

“Elbette güveniyorum.”
“O halde dediğimi yap ve sorularını sonraya bırak.”

Ameba’mn neler olup bittiği hakkında en ufak bir fikri yoktu 
ama Colin’in şaka yapmadığından da emindi. Derin bir nefes alıp 
başmı salladı ve yataktan kalktı. Odayı aydmiatan tek şey pen
cerenin cammdan içeri sızan ay ışığıydı. Amelia’nın gür saçlan 
kaim bü' örgü halinde sırtmdan aşağı dökülüyordu ve Colin bu 
örgüjdi tutup okşadı.

“Üzerine bir şej' giy,” dedi. “Hemen.”

Amelia hızla köşedeki paı-avamn arkasma geçip soyunduktan 
sonra üzerine kombinezonunu ve o gün giydiği elbiseyi geçirdi.

“Çabuk ol!"
“Elbisemin sırtım Uikleyemiyorum. Hizmetçime ihtiyacım var.”

Colin paravanımn arkasından elini uzatıp onu dışarı çekti 
ve kapıya doğru sürükledi.

“Ayaklarım çıplak!”
“Zamanımız yok,” diye mırıldandı. Amelia’nm yatak odasının 

kapısını açıp koridora bir göz attı.

Etraf öylesine karanlıktı ki Amelia neredeyse hiçbir şey 
göremiyordu. Ancak erkek sesleri duymuştu. “Neler oluyor?..”

Neredeyse ışık hızıyla hareket eden Colin geriye dönüp onun 
ağzım kapadı ve başım hızla iki yana salladı.

Neye uğradığım şaşıran Ameha önce onun ne demek istediğini 
anlamadı sonra artik ağzmı açmamayı kabul ederek başmı salladı,

Colin onun eHni bırakmadan sessiz adım larla koridora 
çıktı. Ameüa’mn çıplak ayaklan nedense zemini Colin’in çizmeli 
ayaklarmdan çok daha fazla gıcırdatıyordu. CoHn olduğu yerde
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durdu, Amelia da öyle. Alt kattan gelen sesler de kesildi. Sanki 

nefesini tutmuştu. Bekliyordu.
Gv

Colin parmağını dudaklarına götürdükten sonra onu kucağma 

ahp sırtına attı. Sonrası tam amen bulanıktı. Baş aşağı duran 

Amelia’™^ zihni allak bullak olmuştu ve Colin’in kendisini ikinci 

İcattaki yatak odasından zemin kata nasıl indirdiğini bilmiyordu. 

Yokluğu anlaşıldığında üst katta bir çığlık duyuldu ve zemin yere 

vuran ayaklarla gümbürdedi. B ir küfür savuran Coün koşmaya 

başladı. Koşarken Ameüa’yı öyle bir salüyordu ki kızcağız dişlerinin 

acıdığını hissetti ve sert bir şekilde onun bacaklarım döven saç 

örgüsünün Colin’in canını yakm asından korktu. Ameüa koUarmı 

Colin’in dar kalçalarına doladı ve genç adam adımlarım hızlan- 

dırdı. Hızla ön kapıdan dışan çıkıp merdivenlerden aşağı indiler.

Daha fazla çığük. Daha fazla koşuşturmaca. Birbirine vuran 

lohç sesleri ve Bayan Pool’un haykm şlan gecenin sessizüğini böldü.

“İşte orada!” diye bağırdı birisi.

Amelia zeminin altında daha da hızlı akıp gittiğini fark etti.

“Bu tarafa gelin!”

Benny’nin sesi ku lağına bir melodi gibi geldi. Colin yön 

değiştirdi.

Ameha başım kaldırdığında peşlerindeki adamları gördü ve 

sonra daha kalabalık olan başka adamlar diğerlerini durdurdu; 

kimileri tanıdık, kimileri yabancıydı. Kavgaya yeni kişilerin ek

lenmesi Cohn ve Amelia’ya zaman kazandırdı ve kısa süre sonra 
peşlerinde kimse kalmadı.

Amelia birkaç dakika sonra nihayet yere basıyordu. Cdgma 
dönmüş gözlerle etrafa baktı ve Benny’nin çoktan ata bindiğini. 
Coün’in ise bir başka ata tırmandığını gördü.

Colin bir eliyle ustalıkla dizginleri tutup diğerini ona uzata
rak, “Ameha!” dedi. Elini onun avucuna bırakan Ameha’>ı >ı.ıkan

uay



çekip yüzükoyun kucağına yatırdı. Güçlü bacaklarını onun vücudu 
altına toplayıp atı sürdü ve dörtnala gecenin karanlığına daldılar.

Amelia sıkı sıkı tutunmuştu ve midesi sarsıntılai'in etkisiyle 
allak bullak olmuştu. Ancak bu çok uzun sürmedi. Ana yola var- 
dıklarmda karanlıkta bir silah sesi yankılandı.

Colin olduğu yerde sarsılarak bir çığlık attı. Neye uğradığını 
şaşıran Amelia bağırdı.

Ka)iyor, düşüj^ordu.

Nihayet yere çarptı.
Sonrasmda hiçbiı* şey hissetmez oldu.

Christopher sıcak ve tath bir duyguyla uyandı. Hem havaya hem 
de üzerinde yattığı çarşaflara seksin ve Maria’mn kokusu sin
mişti. Maria bacağım bacağına, kolunu gövdesine atmış, dolgun 
göğüslerini vücudunun yan tarafma bastırmış halde yatıyordu. 
Christopher elini uzatıp sabah sertliğinin bir çadır gibi gerdiği 
çarşafı düzeltti.

Upuzun gece boyunca birbirlerine sadece aşk ve seksle ilgili 
sözler söylemişlerdi. Acı, ihanet ve yalanlardan bahsedilmemişti. 
Hoşa gitmeyen bir şeyden kaçmak Christopher’m tarzı değildi 
ve Maria da tıpkı kendisine benzediği için bunun onun da tarzı 
olmadığmı bihyordu. Ancak aralarında dudaklarımn söyleyeme
diklerini bedenleriyle söyleyeceklerine dair dile getirilmemiş bir 
anlaşma vardı.

Christopher başım çevirip Maria’mn aimna bir öpücük kon
durdu. Genç kadın uykusunda mınldamp ona daha da sokuldu. 
Sahibinin yanma kıvnlan bir kedi yavrusu bile bu kadar tatlı 
olamazdı.

Christopher boşta duran ehni saçlannm arasmda gezdirerek 
planım yaptı. Maria’nm sadakatinden emin olabilmesinin tek bir 
yolu vardı. Onu sınamah, eline kendisine ihanet etmekte kul



lanabileceği bir fırsat vermeli sonra da bu fırsatı değerlendirip
değerlendirmeyeceğini görmeliydi.

O bunları düşündüğü sırada Maria’nın dudakları göğsüne 
yumuşak bir öpücük kondurdu.

Christopher onun gözlerine baktı.

Genç kadın usulca, “Ne düşünüyorsun?” diye sordu.
“Seni düşünüyorum .”

Ne yazık ki parlak güneş ışığı gecenin büyüsünü bozmuştu. 

Aralarında bir tedirginlik olduğu açıkça hissediüyordu. 

“Christopher...”

Christopher onun konuşmasını bekledi ama beUi ki Maria 
fikrini değiştirm işti.

“Ne oldu?” diye sordu.
“Aramızda hiç sır olmamasını isterdim.” Maria elini onun 

göğsünde gezdirdi. “Bana bümek istediğim her şeyi açıklayacağına 
dair söz vermiştin.”

“Sözümü tutacağım.” Christopher bakışlarını yukarıdaki 
yansımalarına çevirdi ve her sabah bu şekilde uyanmak istediğini 
fark etti. “Bu gece bana eşlik etmeni istiyorum. Ükel bir adam 
olarak şu ana dek iki elbisem paramparça ettim ve bu durumu 
telafi etmezsem kendimi asla affetmem.”

“Öyle mi?” Maria yanında doğruldu. Saçları şimdi çok hoş 
bir şekilde dağılan koyu renkli bukleler ve inci dizili tellerden 
oluşuyordu.

Christopher tiyatrodaki ük karşüaşmalannda onun dış gö
rünüşüne coşkulu bir üişkinin tadım çıkaramayacak kadar önem 
veren bir kadın olduğunu düşündüğünü hatırlayarak gülümsedi. 

Ne kadar da yanılmıştı.

Onun kendisine yoğun bir ügi duyduğu konusmıda da yanıl
madığını umuyordu. O gece gerçeği öğı-enecekti.

Sylvia Day



“Şehirde maUanmı depoladığım bir yer var,” dedi. “Seni oraya 
götürmek istiyorum. Paris’ten gelen nefis ipeklileri ve pamuklu 
kumaşları görmeni arzuluyorum. Seçimini yaptıktan sonra, kötü 
muamele gören elbiselerinin yerine .yenilerini diktireceğim.” 

Maı-ia o güzel yüzünde kayıtsız bir ifadeyle. “Peki, sorularımı 
ne zaman yamtlayacaksm?” diye sordu.

Christopher abartılı bir şekilde iç geçirdi. “Bu cömert dav
ranışımdan duyduğun memnuniyeti göstermek yerine sorularına 
kafa patlatmamı tercih ediyorsun?”

“Belki de be.vnini elbiselerden daha ilgi çekici buluyorum,” 
diye mırıldandı Maria. “Bu sözlerimin koltuklarmı kabartması 
gerektiğini bilij'orsun.”

“Pekâlâ. Geceji sorunsuz atlatırsak dizinin dibine oturup 
sahip olduğum tüm sırlan dökeceğim.”

Bunu gerçekten de yapacaktı. O gece kendisine ihanet etme
diği takdirde Maria’ya kalbini açacak ve şansı yaver giderse belki 
de hayatmm geri kalan kısmında her sabah gözlerini yukandaki 
aynada gördüğü manzaraya açacaktı.

Maria Lord Eddington’m, eve dönüşünün üzerinden bir saat büe 
geçmeden yanma uğramasmın rastlantıdan ibaret olmadığım 
biliyordu. Lord onu izliyor, yaptığı her şeyi takip ediyordu ve bu 
da Maria’yı deh ediyordu.

Kendisine kontun geldiği haber verildiğinde, “İçeri alın,” dedi. 
Eddington kısa bir süre sonra 3hizünde Maria’yı epeyce telaşlan
dıran, halinden memnun bir gülümsemeyle onun özel salonuna 
girdi. Genç kaduı kayıtsız görünmeye çalıştı ve dudaklarına gevşek 
bir gülümseme yerleştirdi. “İyi günler, lordum.”

‘Tatlım,” diye mırıldandı kont, Maria’nm elini dudaklarma 
götürerek.

lutKu uy unları



jViaria onu dikkatle incelese de her zamanki kusursuz dış 
g ö r ü n ü ş ü n d e  herhangi bir tuhaflığa rastlayamadı.

Kont, “Bana kayda değer bir bilgi vermeni bekliyorum,” dedi. 

“Keşke elimde böyle bir bilgi olsaydı.” Maria omuzlarmı silkti. 
“He yazık ki St. John beklediğim kadar boşboğaz çıkmadı ” 

“Hımm.” Kont ceketinin eteklerini düzelttikten sonra içerideki 
kanepeye yerleşti. “Bana bir kardeşin olduğundan söz etmemiştin.” 

Maria olduğu yerde donup kaldı. Kalbi önce tamamen durdu 
sonra yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladı. “Pardon?”

“Bir kız kardeşin olduğundan haberim yoktu dedim.” 

Maria oturur halde durmakta zorlanarak ayağa kalktı. “Bu 
konuda ne biliyorsun?”

“Ne yazık ki çok az şey. Hatta onun ismini bile bilmiyorum ” 
Kontun bakışları sertleşti. “Ama şu an nerede olduğunu biliyorum 

ve oraya gönderdiğim adamlar gerek gördüğüm takdirde onu 
bana getirecekler.”

Maria’nın içindeki bir şeyler sertleşip kırılgan hale geldi. 
“Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz, lordum.”

Kont ayağa firlajnp aralarmdaki kısa mesafeyi kapadı. "Bana 
bir şeyler getirirsen,” dedi sert bir sesle. “İşime yarayacak bir 
şeyler, kardeşinin kıhna büe zarar gelmez.”

“Sözlerin endişelerimi gidermeye yetmiyor.” Maria'nm çe
nesini yukarı kaldırması cesaret gösterisinden başka bir şey 
değildi. Aslında nefes almakta öylesine zorlamyordu ki her an 
düşüp bayüabileceğini hissediyordu. “Bunu kendi gözlerimle de 
görmeliyim.”

“Anlaşmamızın şartlanm yerine getirirsen kardeşine zarar 
gelmez ve neler olup bittiğinden haberi bile olmaz.”

“Onu burada görmek istiyorum!" Maria içinde bulunduğu 
çaresizlik karşısında ellerini yumruk yaptı.
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Amelia... “Kız kardeşimi bana getir. Bunu yaparsan sana 
istediğin her bilgiyi bulacağıma yemin ederim.”

“Bana zaten böyle bir söz verm iştin...” Eddington durdu. 
Gözlerini kısarak M aria’ya baktı. “Bu isteğinin ardında bana 
duyduğun güvensizlikten öte bir şeyler olmalı.”

M aria içinin endişeyle dolduğunu hissetti ama duyduğu 
nefretin soğuk bir ifadesi olarak tek kaşını kaldırmakla yetindi.

Kont onun çenesini tutup başını sağa sola çevirerek dik
katle jüzünü inceledi. “Bana kalırsa sen onun nerede olduğunu 
bilmijmrsun,” dedi düşünceli bir edayla. “Benden daha neler 

sakbj'orsun acaba?”
Maria onun ebnden kurtuldu. “Kardeşimin yerini bibyor 

musun bilmiyor musun?”

“Vay camna...” Eddington bir ıslık çalarak kendini tekrar 
kanepeye bıraktı. “Hayatmda neler olup bittiğini bümiyorum ama 
şimdilik yalanlan bir kenara bırakahm.” Maria’ya karşısındaki 
kanepeyi işaret etti. “Otur.”

Maria çözülen dizleri bedenini ayakta tutamayacak durumda 
olduğu için Eddington’m dediğini yaptı.

“Welton kızının nerede olduğunu biliyor mu?”

M aria başmı evet anlamında salladı. “Onu tutsak eden 
Welton zaten.”

“Ama sen kardeşinin nerede olduğunu bümiyorsun, öyle mi?’ 
Eddington birden durumu anladı ve gözleri büjnidü. “Welton onu 
sana şantaj yapmak için mi kuUamyor?’

Maria hiçbir şey söylemedi.

“Bana vereceğin hizmet karşıhğında sana yardımcı olabili
rim.” Eddington öne doğru eğüip kollarım bacaklarma yasladı. 
“Ben kız kardeşinin nerede olduğunu büiyorum. Sen de St. John’u 
ele geçirmemi sağlayacak bazı bilgilere sahip olmalısm. Bu her 
ikimiz için de kazançlı bir ortaklık olabilir.”
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“Sen de Welton gibi kardeşimi kullanarak bana şantaj ya
pıyorsun.” Maria kucağında duran ellerini yumruk yaptı. “Onun 
başına kötü bir şey gelirse bedelini fazlasıyla ödersin. Bundan 
emin olabilirsin.”

“Maria.” Kont ük defa ona ismiyle sesleniyordu ve bu samimi 
¿avranış Maria’yı derinden sarsarak büyük ihtimalle amacına 
ulaşmıştı. ‘Terine pekâlâ bir başkasım bulabilirim. Bunu bili
yorsun. Amacıma sensiz de ulaşabüirim. Şartlarımı kabul et. Bu 
gayet adil bir anlaşma.”

“Bu anlaşmanın adaletle hiçbir ügisi yok, lordum. Hiçbir 

ilgisi yok.”
“Sırrın bende St. John’da olduğundan çok daha güvende.” 

“St. John’u tanımıyorsun.”

“Sen de öyle,” diye karşı çıktı Eddington. “Kız kardeşinin 
nerede olduğunu bilen tek kişi ben değilim. St. John da büiyor.“ 

Maria’mn yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. “Oyunlarım 
benden daha saf birinin üzerinde dene.”

“Onu nasıl buldum sanıyorsun? Adamlarımı, seninle olan 
Oişkismden dolayı Welton hakkmda araşürma yapmaına göndermiş
tim. St. John’un adamlan bu araştırmaya bizden önce başlamıştı. 
Kız kardeşinin yerini onlar buldu. Benim adamlarımın yaptığı 
tek şey St. John’un adamlarım takip etmek oldu.”

Maria kaşlanm çatarak son birkaç günde yaşananları dik
katle gözden geçirdi.

“Lanet olsun.” Kont dizlerinin üzerinde duran ellerini vumruk 
yaptı. “Onunla başa çıkabileceğini düşümııüştüm ama beUi ki St. 
John seni de kandırmış.”

“Ben böyle bir suçlamajn düşünmeden kabullenecek kadai' 
kolayca etki altına giren birisi değilim. Öne sürdüğün iddiayla 
ilgüi şüphelerim St. John'a sempati duyduğum ya da ona bağ
landığım anlamına gelmiyor. Sadece birbirinize çok benzediğinizi
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düşünüyorum. Bu duı-umda iki kötü adamdan birinin diğerinden 
daha iyi olduğunu söyleyebilmem mümkün mü?”

“Mantıkh düşün,” dedi Eddington onu ikna etmeye çahşarak 
“Ben Ingütere için çalışıj'orum, St. John ise kendi yararına. Bu 
bana az da olsa avantaj sağlamaz mı?”

Maria’nm dudaklan küçümseyen bir tavırla yukarı kıvrıldı. 

“Maria. Bana St. John’un kanun dışı işler çevirdiğini ortaya 

çıkaracak bir bügi ya da o tanıkla ilgüi küçük de olsa bir ipucu 

verebüeceğinden eminim. St. John’un ziyaretine gelen birisini 

gördün mü ya da onun sana bahsettiği bir kimse oldu mu? İyice 

düşün. Kız kardeşinin haj^atı tehlikede.”

Bütün bunlardan yorgun düşen ve içi yanan M aria bu üçlü 

üişkiyi sonlandırması gerektiğini biliyordu. Bu şeküde devam 
edemezdi. Yaşadıkları onu tüketiyordu ve Amelia’yı güvenle eve 

getirebümesi için kalan enerjisinin her kırıntısına ihtiyacı vardı. 

“Bu gece onunla buluşmamı istedi,” diye ûsüdadı. “Yakınlarda bir 
yerde kaçak mallarını sakladığı bir depo var.”

“Seni oraya mı götürecek?”

Maria başmı onaylarcasma salladı. “Onu kaçakbkla suçla
yacak olursamz size acırım. Halk ayağa kalkar.”

Hej'ecanlandığı her halinden beUi olan Eddington, “Bu sorunu 

bana bırak,” dedi. “Sen sadece bana rehberbk et.”

Christopher sessizce küfretti. “Böyle söylediğinden emin misin? 
Amelia’yı yakalamalarmı mı emretmiş?’

“Evet.” Tim başım onaylarcasma saUadı. “Sessizce konuşu
yorlardı ama tüm söylenenleri net bir şekilde duydum. Şimdi bir 
sonraki emri bekbyorlarmış. Eddington Leydi Winter’a çok fazla 
detay vermedi. Ona sadece kız kardeşini takip ettiğini söyledi; 
onu tutsak etmeyi planladığını değil.”
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“Tek umudumuz Walter, Sam ve diğerlerinin Eddington’m 
^j3,3^1arini durdurmuş olması,” dedi Philip.

“V a rs a jn m la r im iz i u m u t  gibi dönek bir duyguya dayandı- 

ram ayız.” d iye  it ir a z  e tti C h risto p h e r. “İşim izi garantiye ahp 

Eddington’ın p la m n d a  h a ş a n  sağlad ığım  düşünmek zorundayız."

“Bu durumda nasıl bir yol izleyeceğiz?’ Philip’in, gözlüğünün 

a r d ı n d a n  bakan gözlerinde Christopher’m duygularmı paylaşüğını 

söyleyen bir ifade vardı.

Ensesini ovuşturan Christopher kalçasını yasladığı çalışma 

masasına iyice abandı. “Eddington’la pazarlık yapıp ona kendimi 

teklif edeceğim.”

“Yüce Tannm , kesinlikle olmaz!” Tim adeta kükredi. “O kadın 

size ihanet ediyor.”

Christopher ona, “B aşka şansı var mı?’ diye karşı çıktı.

“Eddington bir ajan,” dedi Philip. “Onun kıza zarar vereceğim 

sanmıyorum.”

“Ben de öyle. A m a kanunen kızı Welton’a teslim etmesi 

gerekiyor ve sanırım  M aria ona istediği bügiyi vermezse öyle de 

yapacak.” Christopher bakışlarım Tim’e çevirdi. "Leydi Wmter'm 

yanına dön ama bu gece yanıma gelirken ona eşhk et."

Öfkeden köpürdüğü her halinden beUi olan Tim. "O sizin için 

aynı şejn yapm ayacağı halde kendinizi bu kadm uğruna feda mı 

edeceksiniz?’ diye sordu.

Christopher ona hafifçe gülümsedi. Bunu nasd açıklayabilirdi? 

Maria’nm m utluluğuna kendi mutluluğundan çok daha fazla 

önem verdiğini nasıl izah edebilirdi? Evet. Eddington hakkmda 
öğrendikleriyle onmı karşısma çıkabüiıxii ama bu ilişkilerim nereye 
götürürdü? Christopher onu kurtların eline teslim ettiğini, kendi
sine zarar vermek isteyen Welton. Eddington ve Sedgewick gibi 
adamların merhametine bıraktığım bileıvk hayatım surdüıvnıezdi.
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“Philip ve avukatım  başıma kötü bir şey geldiği takdirce 
sizlerin m utlu birer hayat sürmesi için atılması gereken adımlan 
biliyorlar.”

Tim, “Kendi m utluluğum  um rurada bile değil!” diye itiraz 
etti. “’Beni ilgilendiren sizin mutluluğunuz.”

‘T eşekkür ederim, dostum.” Christopher gülümsedi. “Sana 
ra innettanm .”

“Hajnr.” Tim başım iki yana salladı. “Aptallık ediyorsunuz. O 
kadın akhmzı başmızdan aldı. Artık gerçekleri göremiyorsunuz.” 

“Le3"di Winter’m. kız kardeşinin hayatıyla tehdit edilene dek 
Eddington’a en ufak bir bilgi sızdırmadığım söylemiştin. Onu bu 
konuda suçlayamam. Kız kardeşine kavuşma umudu taşıyorsa 
bunu yapmaktan başka şansı yok demektir.”

Tim, “Seçimini sizden yana yapabibrdi,” diye mırıldandı. 
Acısım gizleyen Christopher adamlarına çıkmalarmı işaret 

etti. “Hadi, şimdi gidin. Yapılacak başka işlerim de var.”
iki adam gönülsüzce oradan ayrıldı ve Christopher da masa- 

smın arkasmdaki sandalyeye yerleşip nefesini bıraktı. Maria’yla 
arasındaki ilişkinin bu şekilde sonlanacağım kim bilebilirdi ki?

Her şeye rağmen yaşadıklarından pişmanbk duyduğunu 
söyleyemezdi. Kısa bir sürebğine de olsa mutluluğu bulmuştu.

Bu yüzden şimdi ödenmesi gereken bedel neyse ödemeye 
hazırdı.

l u t k u  U y u m a n



Yirmi Birinci Bölüm

Maria’nm St. John’un evine yaptığı yolculuk tıpkı tahmin 
_  ettiği gibi Tybum V yapılan bir yolculuktan farksız geçmişti, 

peşinden Eddington ve diğer ajanlar gehyordu.

Bunu bilmek fiziksel acı çekmesine neden olacak kadar 
vahşice içini kemiriyordu. Amelia’ya kavuşmayı her şeyden çok 
istiyordu ama yüreği ona bunun için ödeyeceği bedelin çok ağır 
olduğunu söylüyordu.

St. John’a yoğun bir sevgiyle bağlandığı gerçeğinden kaçabil
mesi mümkün değildi. İlişkileri sırasmda hakkında öğrendiği onca 
şeye rağmen onunla ilgili sadece birkaç şey akimdan çıkmamıştı; 
sevecenliği, Templeton sorununu ele ahşı. yaralanmasmdan duy
duğu endişe ve kendisiyle sevişmesi.

Arabadan inip Christopher’ın evindeki içi boş saksılara ve 
iri yan korumalara baktığında ilişkilerinin her anmm zihnine 
dolduğunu hissetti. Hem ateşli hem de sevgi dolu anlar. Hem 
huzur veren bir sessizliğin hüküm sürdüğü hem de hararetb 
tartışmalann yaşandığı anlar. İkisi arasmda şaşırtıcı bir yakınhk 
vardı ve benzer geçmişlere sahiptiler.

2 Yüzyıllar boyu Londra’daki pek çok suçlunun infaz edildiği yer. (ç.n.)



Maria eteklerini >aıkarı kaldırıp birkaç basamaktan oluş̂ ĵ  
merdiveni ağır ağır tırmandı ve açık dm-an kapıdan içeri süzüğü 
St. John’un himayesi altmda yaşayanların büyük bü' kısmı alt 
kata su-alanmış, 3dizlerinde ciddi ifadelerle onu seyrediyorlardı 
Bakışlarını genç kadının elindeki kıhca çevirdiler. Maria onu 
3'oJundan ahko^TOalarini men eden bakışlarla tek tek hepsinin 
gözünün içine baktı.

Kendisini durdurmajm çalışan olmadı.
Merdivenleri tu-manıp Christopher’m yatak odasma ulaştı ve 

kapıyı tıklattı. Onun kendisine seslendiğini dujmnca içeri girdi.
Christopher aynaıun karşısmda durmuş, uşağmm uzattığı nefis 

işlemelerle süslü yeleği giyiyordu. Yeleğin üzerindeki rengârenk 
çiçekler az ötedeki askıda duran krem rengi takımı çok hoş bir 
biçimde vui'guluyordu. Bu kombinasyon Maria’ya tiyatrodaki ilk 
karşılaşmalarını hatırlattı ve genç kadın çenesini yukarı kaldırdı. 

“Sana söylemem gereken bir şey var.”
Bakışları aynada Maria’nm bakışlarıyla buluşan Christopher 

onun elindeki kılıcı fark etti. Sessizce mırıldanarak uşağım gön
derdikten sonra ona doğru döndü. “Ah, Leydi Winter, sevgilimin 
kendisi gelmek yerine sizi göndereceğini büseydim üzerime daha 
kaim bir şeyler giyerdim.”

“Bence kıyafetin mükemmel.” Maria’mn dudakları yukan 
kıvrıldı. “Bıçağımla teninin arasmda ne kadar az kumaş olursa 
o kadar iyidir.”

“Beni bıçaklamayı mı düşünüyorsun?”

“Olabilir.”

Christopher bundan şüphe edermiş gibi onu baştan aşağı süzdü. 

“Bence üzerimde kat kat etek olmasımn lehine bir durum 

olduğunu düşünme. Pantolonla aldığım kadar elbiseyle de eğitim 

aldım.”



Christopher teslim olurcasma ellerini havaya kaldırdı. “Ne 

olur bana söyleyin güzel leydim, canımı kurtarmak için ne ya

pabilirim?”
Maria kılıcının ucunu yerdeki Aubusson halısına dayadı ve 

elini kabzasının üzerine yerleştirdi. “Beni seviyor musun?"
Christopher kaşların ı kaldırdı. ‘Tannm . Bana şantaj yapa

rak aşkımı ilan etmemi istemen ne kadar da kaba bur davramş."
Maria ayağım  sabırsızca yere vurdu.
Christopher’ın dudaklarında beliren gülümseme neredeyse 

kalbini durduracaktı. “Sana tapıyorum, aşkım. Beni sevmen için 
ayaklarına kapanıp yalvarm aya hazmm. Sana sahip olduğum 

her şeyi veririm; servetimi, gemilerimi, ilgin için yanıp tutuşan 

penisimi...”
“Bu kadan yeter.” M aria başım iki yana salladı. “Berbat bir 

aşk itirafıydı.”
“Öyle mi? Sen daha iyisini yap o zaman.”
‘Tamam. Seni seviyorum.”

“Bu kadarcık mı?” Christopher kollarım göğsünde kavuştur

muştu ama gözlerinde jmmuşak, samimi bir ifade vardı. “Bana 

sadece bunu mu söyleyeceksin?”

“Bu gece evde kal.”
Christopher gerildi. “M aria?”
M aria ald ığı derin nefesi hızla bıraktı. “Bana defalarca 

Eddington’la ne tür bir ihşkim olduğunu sordun. O bir krahyer 
ajanı, Christopher. Şu an dışarıda bizi takip etme\i ve her şeyden 
önemlisi seni ele geçirmeyi planlıyor.”

Christopher dalgın gözlerle ona baktı. ".Mıhvorum."
“Sedgevvick’ten haberim var.”
Maria, Christopher bu şeyler söylemek üzere ağzuu açuğuıda 

elini kaldırarak onu susturdu. “Açıklama yapma. Bunu sana 
söyledim çünkü Simon tanığın nerede olduğunu oğı-enımş. Sedge- 
wick adamı karısı, iki oğlu ve kı/.ımn hayatlarıyla tehdit ederek



kendisij'le işbiı-liği yapmaya zorlamış. Tim ve birkaç adamış 
aileyi kurtardı. Altık vikontun elinde sana karşı kullanabileceği 
bir koz yok.”

Christopher sert bir biçimde kaşlarını çattı. “Nutkum tutuldu 
doğrusu.”

“Güzel. Ben de sözlerimi kesmemeni istiyorum zaten. Bana 
senin Ameba hakkında bilgi sahibi olduğun söylendi.” Maria’nın 
sesi hiç istemediği kadai' titrek çıkmıştı. “Onu bulduğun ve takip 
ettiğin söj'lendi. Bu doğru mu?”

“Doğru olduğunu umuyorum.” Christopher gözlerinde an
laşılmaz bir ifadeyle ona baktı. “Sana bu bilgiyi vermeden önce 
adamlarıma kızm kimbğini kesin olarak tespit etmelerini emrettim. 
Boş j'ere umutlanmam istemedim.”

“Amelia şu an nerede?”
“Bulduğum kız gerçekten de senin kardeşinse Lincolnshire’da.” 
‘Teşekkür ederim.” Maria kıhcım aldı ve arkasına dönmeden 

önce dui'du. Eüni kalbine koyarak, “Dikkatli ol,” dedi usulca. 
“Senin için her şejin en iyisini diliyorum, Christopher. Tanrı 
yolunu açık etsin.”

Kapıya yöneldi.
“Maria.”
Bu güçlükle duyulan boğuk ses M aria’nın sırtından dalga 

dalga aşağı süzüldü. Genç kadın gözlerinden akan yaşları süerek 
adımlarım hızlandırdı. Elini kapınm tokmağına koydu ama onu 
çevirmesine fırsat kalmadan kapana kısıldı. Christopher onu kol
larıyla esir alrmş, vücudunu sert bir biçimde onunkine yaslamıştı.

“Benim hayatımı kurtarmak için kız kardeşine kavuşma 
hayalinden vazgeçtin.” Christopher yanağını şevkle onun şaka- 
ğma bastırdı. “Beni sevdiğini söyledin. Buna rağmen yardımımı 
istemiyor musun?”

“Yollarımız burada ayrılıyor,” diye fısıldadı Maria. Düğüm
lenen boğazı daha jüksek sesle konuşmasını engellemişti. “Tıpkı
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olması gerektiği gibi. Sen artık özgür ve güvendesin. Benimse 
y o lu m a  devam etmem gerekiyor. Ameba’ya kavuşacağımdan şüp
hen olmasın. Ama bunu seni feda ederek yapamam. Eddington’a 
henzer değeri olan başka bir şey sunacağım.”

Christopher sert bir sesle, “Bana sensiz bir bayat vererek 
y a p ı l a b i l e c e k  en b ü y ü k  k ö t ü l ü ğ ü  yapıyorsun,” dedi.

Maria titremeye başlayınca ona sarıldı.

‘^Biliyorum, M aria. Beni ona tesbm etmen karşüığmda sana 
^ e l ia ’yı teklif etti. Kardeşinin senin için ne kadar Önemb oldu
ğunu biliyorum. Onu kurtarm ak için hayatını tehlikeye attm.” 
Christopher, M aria’ya  doğru eğüip sıcak yüzünü onun boynuna 
gömdü. ‘Tahmin edemediğim tek şey Sedgevrick ve diğer her şeyden 
h a b e rd a r olduğun halde bana bunları itiraf edip hayatımı kurtar
maya çalışman oldu. Yüce Tanrım ...” Christopher konuşmakta 
zorlandı. “Bunu yaptığm a göre beni çok fazla seviyor olmahsın. 
Ben bu kadar sevilmeyi hak etmiyorum.”

“Demek her şeyi büiyordun.” M aria onun ellerini tuttu.

“Bugün Tim yam m a uğradı. Bana Eddington’ın sana yapnğı 
ziyaretten ve anlaşmanızdan söz etti. Aynca Eddingtonın ara
bada kendisini bekleyen bir adanala arasmda geçen konuşmaya 
da kulak misafiri olmuş. Eddington adanüarma birkaç gün önce 
kız kardeşini yakalam alarını söylemiş ve şimdi onlardan haber 
bekliyormuş. Umanm benim adamlarım kardeşinin kaçınimasmı 
engellemiştir ama şu an bundan tam olarak emin degibz."

Maria direnerek Christopher’ın elinden kurtulduktan sonra 
hızla ona doğru döndü. “O halde kardeşim şu an Eddington'm 
ehnde olabüir.”

Christopher yoğun bir sevgiyle onun yüzüne baktı. “Sen beni 
korumaya çalışsan da bu gece oraya gitmek zorunda>ını. Mallan 
şehirde tutmuyorum, bu sadece senin bana ihanet edip etmeye
ceğini anlamak için planladığını bir oyundu. -Ancak -Ajııeha’n  
kurtarmak için itirafta bulunmaya hazırım."



Maria, Chıistopher kendisine bu sözleri söylediğinde onun 
jdiziinü göremediği için öfkelenerek hırsla gözündeki yaşlan sildi 
“Edington’Ia yaptığım anlaşmayı bildiğin halde... oraya gidecek 

miydin?”
Christopher sadece, “Elbette gidecektim,” dedi.
“Peki ama neden?”
“Sebep senin Sedgewick’i bildiğin halde benim için kendini 

kurban etme sebebinle ajTU. Seni seviyorum, Maria. Hem de kendi 
cammdan bile çok.” Christopher’m yüzünde buruk bir gülümseme 
belirdi. “Bugün seni daha fazla sevemeyeceğimi düşünmüştüm. 
Oj' ŝa şimdi her zamankinden çok seviyorum.”

Maria çözülen dizlerine destek olabilmek için kapının tok
mağına tutunmak istedi ama bu yeterli olmadı. Lavanta rengi 
etekleri ve beyaz iç eteklerinin oluşturduğu bir kumaş yığmın 
arasmda yere yığılıp kaldı. Kıhcı kucağındaydı.

“Bu kadarcık mı?” diye fısıldadı. “Bana sadece bunu mu 

söyleyeceksin?”
“Seni muzip cadı seni.” Christopher önünde diz çöktü ve 

yüzünü iri avuçlanmn arasına aldı. Acı veren bir hürmetle gülen 
dudaklarım onunkilere bastırdı. Maria onun bileklerine tutundu 
ve neredeyse kendini kaybedercesine öpüşüne karşılık verdi.

“Seni seviyorum.” Christopher’ın sesindeki saf duygu yo
ğunluğu Maria’mn dizlerinin üzerinde doğrulup kendini onun 
koUarma bırakmasma neden oldu. Christopher ona sımsıkı sanidı 
ve âdeta nefesini kesti.

“Bizi birbirimize düşman etmeye çahştılar,” dedi Maria. “Bizi 
ayırmalarına izin verecek miyiz?”

“Vermeyeceğiz.” Christopher geri çekilip onun yüzüne baktı. 
“Bu konuyla ilgüi herhangi bir önerin var mı? Amelia’}  ̂ ele ge
çirene dek elimiz kolumuz bağh.”

“Bu oyundaki 05Oincu sajnsmı azaltmalıyız. Uğraşmamız 
gereken çok fazla insan var ve bizi amacımızdan ahkoyuyorlar.”
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Christopher düşüncelere dalmış bir halde başmı salladı. 
“İkimin bu işin üstesinden gelebilecek kadar zeki insanlarız... 
Welton, Sedgewick ve Eddington. Eddington Amelia’yı ele geçirmiş 
o lab ilir , b u  yüzden ona anlayışlı davranacağız... ama Welton ve
S e d g e w ic k ...”

Maria akima gelen bir fikri çabucak değerlendirdi ve avantajm 
onlardan yana olduğunu anlayınca gülümsedi.

‘Yüzünde böyle muzip bir ifade olduğunda sana bayıbyorum,” 
¿edi Christopher.

“Kuralları değiştirmeye ne dersin, aşkım? İşleri tersine çevirip 
onları birbirine düşman edelim mi?”

“Sinsi ve cesur bir plan.” Christopher sırıttı. ‘Betaylannı 
bilmesem de bu plana bayıldım.”

‘Parşömen ve mürekkeple birlikte en hızb ve inatçı üç adamına 
ihtiyacımız var. M uhattaplan nerede olursa olsun yazacağımız 
mesajlar mutlaka yerlerini bulmalı.”

“Anlaşıldı.” Ayağa kalkan Christopher Maria’yı da beraberinde 
kaldırdı. “İngiltere’nin en çok aranan iki suçlusunu birbirine düş
man etmenin, onların pek çok farklı konuda işbirliği yapmasına 
sebep olacağmı kim bilebilirdi ki?”

“Biz bilebilirdik,” dedi M aria ona göz kırparak, "tabii bu işi 
planlayan biz olsaydık.”

Christopher bir kahkaha atıp ona daha sıkı sarıldı. “Am k 
işbirliği yaptığımız için dünyaya acıyorum.”

“Acıma duygunu kendine sakla,” dedi Maria. “Bir ömür bo\ıı 
benimle beraber olacaksın.”

‘Tek bir sıkıcı an bile geçirmeyeceğimizden eminim, aşkım." 
Christopher onun burnunun ucunu öptü. "Buna asla izin verme
yeceğim.”
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Yirmi İkinci Bölüm

I* çinde herhangi bir şüphe taşım ayan birisi için karanlık rıhtı
mın tek sakinleri anıblemsiz bir at arabası ve birkaç athydı.

Maria arabadan inip kendini açıkça belli edecek şekilde 
yürümeye başladı. Ona eşlik eden bir uşak dikkatleri üzerine 

çekm ek için elinde bir gaz lam bası taşıyordu. Hemen arkasında, 
karanlıkta, Christopher arabadaki gizli bir kapıdan dışan süzüldü. 

Her ikisi de planın kendi paylarına düşen kısmını uygulayacaktı.

“Lanet olsun, M aria!”

Welton’ın sert sesi M aria ’nm olduğu yerde sıçramasına ne
den oldu ama aynı anda dudaklarında ağır ağır beliren gizli bir 
gülümseme içini sıcacık yaptı. A rkasına dönüp bakarken \’üzüne 
nefretini belli eden bir ifade yerleştirmişti.

Welton üzerindeki paltonunun eteklerinin uzun bacaklannm 
etrafına dolanmasına neden olan adım larla M aria'nm yanma 
giderken, “Bu da ne demek oluyor?” diye mırıldandı. "Neden 
böylesine dikkat çekici bir yer seçtin? Ayuıca neden bu kadar geç 
haber verdin? Bir sürü işim vardı.”

Maria küçümser bir ifadeyle, “Senin için ‘iş' kumar o>Tiamak 
ya da fahişelerle düşüp kalkmak anlamına geliyor,’' dedi. "Kusıua 
bakma ama bu seni rahatsız ettiği için üziildüğümü söyleyemem.”



Welton ışığın aydınlattığı alana girdi ve Maria onun yy 
hatlarının erkeksi güzelliği karşısında bir kez daha afalladığj^ 
hissetti. Genç kadın onun yüzünde içindeki kokuşmuşluğu yar, 
sıtan bir işaret aramaktan asla vazgeçmeyecekti ama Welton ne 
yaşlanıyor ne de pişmanlığın olumsuz etkilerini taşıyormuş 
görünüyordu.

“Seninle buluşabileceğimiz daha güvenli bir yer yok,” defij 
Maria. Onu daha jüksek sesle konuşmaya zorlamak için kendi 
sine doğı-u yaklaşan Welton’dan uzaklaştı. ‘Tahminlerinin aksine 
Eddington benimle j^atmak istemiyor. Winter ve Dayton’ın ölüm
leriyle ügüi olarak benden şüpheleniyor. Senin işlediğin cinayetler 
yüzünden beni darağacına göndermek istiyor.”

Vikont ağza ahnmayacak bir küfür savurdu. “Bu konuda 
hiçbü' şey ispatlayamaz.”

“Kullandığın zehirleri hazulayan kişiyi bulduğunu söylüyor.” 

"Bu imkânsız. Gözünü para bürüyen o yaşh cadıyı kendi elle- 
iTmle öldürdüm. Kalbine sapladığım bıçak onu ebediyen susturdu.” 

“Her şeye rağmen aleyhime tanıklık yapacak birisim bulmuş 
ve benim asıldığımı görmek istiyor.”

Welton yeşil gözlerini tehlikeh bir biçimde kısarak ona baktı. 
“O halde neden şu an buradasın? Neden hâlâ tutuklanmadın?” 

Maria acı dolu bir kahkaha attı. “Eddington, St. John’la 
olan ilişkimi fark etmiş. Bunu kendisiyle işbirliği yapmam için 
kullanmaktan ne büyük bir keyif aldığını tahmin edersin.”

“Bu durumda onun da sonu Winter ve Dayton’mkinden farksız 
olacak.” Welton bu düşünceyle birlikte biçimli dudaklarını büzdü.

Vikontun, işlemeyi planladığı bir cinayetten bu kadar rahatça 
bahsetmesi Maria’yı hayrete düşürmüştü. Nasıl olurdu da böyle
sine kusursuz bir fiziğin îu-dmda bu kadar kötü bir ruh barmırdı?

“Bir kraliyet ajamnı daha zehirlemeyi mi düşünüyorsun?” 
Maria sesini bir ton yükselterek dehşete kapdmış gibi yaptı.
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Welton güldü. “Seni hâlâ hayrete düşürebüdiğimi görmek beni 

şgşjrtıyor. Nasıl birisi olduğumu bugüne dek öğrenemedin miT 

“Belli ki h ırsın ın  boyutu beni hâlâ şaşırtıyor. Dayton ve 

Winter’i paralan  için öldürdün. Hırsm midemi bulandırsa büe 

bunu neden yaptığını anlamakta zorlanmadım. Açgözlülük ev

rensel bir ahlâk bozukluğudur. Ancak sırf canım sücıyor diye 

Eddington’ı da öldürmeye kalkışman... Böyle bir şeyi senin büe

yapam ayacağını d üşünü rdüm .”

Welton başını iki yana salladı. “Seni asla anlayamayacağım. 

Hem unvana hem de servete kavuşmanı sağladım ve şimdi de 

özgürlüğünü sağlam am n peşindeyim ama sen her zamanki gibi 

nankörlük ediyorsun.”

“Tanrı aşkına!” diye gürledi her ikisinin de irkilmesine neden 

olan bir ses. “Bu harika oldu!”

Yere vuran ayak sesleri bakışlarım kendüerine doğru yaklaş

makta olan iki adamın silüetine çevirmelerine neden oldu. Lord 

Sedgewick ve Christopher gaz lambasınm oluşturduğu küçük 

halkamn içine girdi.

Welton, M aria ’nın üzerine jrürüyerek. “Bu da ne demek 

oluyor?” diye sordu.

Christopher hızla onun yolunu keserek genç kadım olası bir 

tehlikeden korudu. “Yolun sonuna geldiniz, lordum.”

Yüzünde koskocaman bir gülümseme olan Sedgewick to- 

puklarımn üzerinde öne arkaya sallandı. “Bunun kariyerime 

sağlayacağı katkıyı tahmin büe edemezsiniz. Dayton ve VVinter'ın 

ölümlerinden sorumlu olan adamı yakalamak. Bu harika. St. 

John, kesinlikle harika.”

“Elinizde hiçbir kanıt j ’ok," dedi Welton. Maria ya bakarak. 

“Maria size suçsuz olduğumu söylevec'ektir.”
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Maria yüzünü kaplaj'an bir gülümsemeyle. “Hiç sanmıyo- 
rum.” dedi. “Lord Eddington'm size bu gece neler olup bittiğini 
açıklaraasuu dört gözle bekliyorum."

“Eddington mı?” diye sordu Sedgewick k aşlarım  çatarak. 

“Onun bu işle ne ilgisi var?”

“Senin görevini elinden alacak olan kişi benim,” dedi Eddington 

sajası giderek artan kalababğa dâhil olarak. “Aynca Lord Welton’in 

yaptığı itirafları örtbas edemeyeceğimiz kadar çok kişi duydu.” 

Bu sözlerle birbkte aydınlanan fenerler etrafta şaşırtıcı deni

lebilecek sajada insan olduğunu ortaya çıkardı; u laklar, askerler 

ve atlı uşaklar.

Her şey mükemmel planlanmıştı. Üç adam birbirinin üstün

lüğünü bozmuştu. Eddington, Sedgewick’in St. Jo h n ’un üzerin

deki etkisini, Sedgewick ise Welton’in M aria üzerindeki etkisini 

ortadan kalcbı-raıştı.

‘Tüce Tanrım,” dij^e fısıldadı Welton. B aşın ı hızla M aria’ya 

çevirdiğinde joiz hatları katıksız bir öfkenin etkisiyle çarpılmıştı. 

Nihayet içindeki canavar ortaya çıkm ıştı. “B u  durum u derhal 

düzelteceksin, Maria. Aksi takdirde onu asla  göremezsin. Asla.” 

“Kardeşimin nerede olduğunu bibyorum,” dedi M aria hemen. 

“Ne benim ne de onun üzerinde hiçbir etkin kalmadı. Sen hapistey

ken Ameba’yla ben ilgileneceğim. Bunca yd olması gerektiği gibi.” 

“Tanıdıklarım var,” diye tısladı Welton. “A sla  güvende ol- 

mayacaksm.”

Christopher gözlerini kısarak ona baktı. “O her zaman güvende 

olacak,” dedi coşku dolu, alçak bir sesle. “H er zam an.”

M aria gülümsedi. “Um anm  Tanrı size biraz olsun bile mer

hamet etmez, lordum.”

Eddington, Welton’m ellerine kelepçe takılm asm ı ve Sedgewick’in 

iki ajan taraJbndan oradan uzaklaştırılm asım  seyretti. Rıhtım
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temizlenip geriye sadece onun ve St. John’un arabası kaldığında 

e lle r in i arkasında kavuşturup memnuniyetini ifade eden derin 

b ir  nefes aldı. B u  geceden sonra yakın bir zamanda açılan ve 

Sedgevvick’in korkusuz bir kararlılık la peşine düştüğü şef pozis

y o n u n a  getirileceği kesindi.

Kendini tam am en yeni gücünü ne şekilde kullanabileceğine 

dair planlar yapm aya verdiği için bir bıçağın sivri ucu elbisesinin 

kumaşı üzerinden bedenini dürtene dek arkasından gelen ayak 

seslerini duymadı.

Eddington olduğu yerde kaldı. “Bu da ne demek oluyor?”

“Kız kardeşim  bana teslim edilene dek misafirim olacaksınız, 

lordum,” diye m ırıldandı Leydi Winter.

“Şaka yapıyor olm alısın.”

“Onu hafife alm am anızı öneririm,” dedi St. John. “O bıçağı 

itiraf etmek istem ediğim  k ad ar çok kez tenimde hissettim."

“İstesem yardım  çağırabilirim ,” dedi Eddington.

“Bu sözler size hiç yakışm ıyor, lordum,” dedi Leydi W’inter. 

Aym anda acı dolu bir homurtu duyıddu ve onu diğerleri de izledi. 

Eddington başım  çevirip baktığında arabacısımn. uşaklarmm ve 

atlı adamlarının İrlandah bir adamla yumruk dövüşüne girdiklerim 

fark etti. Hepsine k arşı tek başına mücadele eden İrlandalı'mn 

zafere ulaşm ak üzere olduğu belliydi.

Eddington olanları h a jretle  seyrederek. ‘Yüce Tannmr diye 

haykırdı. ‘Y u m ru k  dövüşünde hiç bu kadai- usta olan birisini 

görmemiştim.”

Karşısında duran manzaraj^a öyle bir odaklannuşn İd eUerinin 

arkasına bağlanm asına itiraz bile etmedi.

Leydi Winter bağlama işlemini tamamlaılıktan sonra. “Şimdi 

benimle gelin,” dedi. Her ihtimale kaı^şı onu bir kez daha bıça

ğıyla dürttü.
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Eddington, “Kim bu adam?” diye sordu. St. John’un uşakları 
tarafindan çevrelenen adamlar yerde inleyerek yardım diliyordu. 
Ama onlan duj '̂an olmadı.

Eddington ilerlej'en saatlerde, elinde bir sürahi brendi ve iki 
bardakla gözetim altmda tutulduğu odaya giren İrlandab’yı tekrar 
görmekten mutluluk duydu. İşin doğrusu Leydi Winter’in göste
rişli evi diğer hapishanelere kıyasla çok daha iyiydi. Eddington’m 
fildişi ve altın rengiyle dekore edilmiş ‘hücresi’nde mermer bir 
şöminenin önüne j^erleştirümiş kahverengi, deri koltuklar ve 
üzerine altm rengi çiçeklerle süslü ipekh bir yatak örtüsü serilmiş 

sayvanb bir karj^ola vardı.

“Gün doğmak üzere, lordum,” dedi İrlandah, “ama yatmadan 

önce birlikte bir şeyler içebileceğimizi düşündüm.” Dudakları 
alaycı bir gülümsemeyle yukan kıvrıldı. “Leydi Winter ve St. 

John çoktan odalarma çekildiler.”

‘Tabii ya.” Eddington onun kendisine uzattığı bardağı alır

ken dikkatle Simon’ı inceledi. “Sen şu, hakkmda konuşulduğunu 
duyduğum yedekte tutulan sevgili olmaksın.”

“Ben Simon Quinn, hizmetinizdeyim.”

O gün erken saatlerde giriştiği faaliyetlerinden en ufak bir 

yara almamış gibi görünen Simon şöminenin önündeki koltular- 
dan birine yerleşip bardağım ellerinin arasına aldı. Eddington’a 
kaynar suyun bile buz kesmesine neden olacak kadar soğuk bir 
bakış fırlattı.

“Bunun sıradan bir ziyaret olduğu yanılgısına düşmemeniz 
için Leydi Winter’m kız kardeşinin kılma büe zarar gelecek olursa 
sizi evire çevire döveceğimi açıkça belirtmeliyim, lordum.”

‘Tannm .” Eddington gözlerini kırpıştırdı. “Beni fazlasıyla 
korkutuyorsun.”

“Bu harika.”
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Eddington bardağındaki içkiyi tek dikişte bitirdi. “Dinle, Qu- 
Görünüşe bakılırsa yakın b ir zam anda mevcut konum unu...

yitireceksin.”
“Evet, öyle görünüyor.”

“Sana bir teklifim var.”
Quinn tek kaşını kaldırarak ona baktı.

Eddington, “Şimdi kulaklarım  dört aç da beni dinle,” dedi, 

.^ydi VVinter’ın kız kardeşiyle ilgili mesele çözüme kavuştuğunda 

oldukça güçlü bir konuma geleceğim. Senin gibi yetenekb bir adam 

çok işimi görür ve kanun adına çabşm anm  tartışm asız faydalan  

vardır.” Eddington yaptığı teklife ne tür bir tepki vereceğini an

lamak üzere dikkatle İrlandab’yı inceledi.

“Peki, sizde maaşlar nasü?’
“Bana ne kadar istediğini söyle.”

“Hımm... Yapacağınız teklifi duymayı bekliyorum.” 
“Harika. Benim aklımdan geçen şu...”
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Yirmi Üçüncü Bölüm

Christopher dudaklarını Maria’mn aimna bastırarak, “Beni 
bir kez daha şaşırttın,” diye mmidandı. Birlikte Maria’nın 

yatağına uzanmışlardı.
Maria ona İ5dce sokulup teninden yayılan o nefis kokuyu 

içine çekebilmek için burnunu çıplak göğsüne bastırdı. “Ben 
inanılmaz biriyim.”

Christopher güldü. “Ailenin ölümünden sonra... onca yd 
Welton’ın kontrolü altında yaşamayı başarman...” Maria’yı saran 
kollan baskısını artırdı. “Evlendikten sonra buradan gideceğiz. 
Nereye istersen oraya. Herhangi bir yer olabilir. Bugüne dek yaşa
dığımız bütün hatıralan geride bırakıp yenilerini oluşturmalıyız. 
Mutlu olanları. Üçümüz birlikte, aşkım.”

“Evlendikten sonra mı?” Maria başım geriye atıp ona baktı. 
“Bence varsayımlara dayanarak konuşuyorsun.”

“Varsayım mı?” Christopher kaşlarım saç hizasma dek \iikan 
kaldırdı. “Sen beni seviyorsun, ben de seni. Evleneceğiz. Bu bir 
varsajım değü, beklenen bir şey.”

“Öyle mi? Sen ne zamandan beri senden beklenen şeyleri 
yapıyorsun?”

“Hiç beklenmedik bir şekilde sana âşık olduğumdan beri.”



“Hımm.”

“Bu ne anlama geliyor? Çıkai'dığm o sesi kastediyorum.” Chris
topher kaşlanm  çattı. “Bu sesin bir onay olduğunu sanmıyorum ” 

“N eji ona.ylaraam gerekijmr?”

M aria bakışlarım ondan kaçırarak dudaklarında beliren gü. 
Iümseme5a sakladı. Birden kendini fazlasıyla gücenmiş görünen 
bir korsan ve kötü şöhretli bir kaçakçı olan adam  tarafından 
sırtüstü yatağa yapıştırılmış halde buldu.

“Sana yaptığım evlenme teklifini.”

“Böyle bir teklif yaptığım fark etmedim. Sözlerin daha çok 

bir açıklama gibi}Mi.”

“M aria.” Christopher bıkkın bir halde iç geçirdi. “Benimle 

evlenmek istemijmr musun yoksa?”

M aria onun jdizünü avuçlarım n arasına aldı. Genç adam 

övgüyü hak edecek bir şekilde onun çıplak göğüsleriyle sadece 

çok kısa bir an ilgüendi. “Sana taptığımı biliyorsun. Ama benim 

başımdan iki evlilik geçti. Bence bu bir kadın için epeyce fazla 

bir sayı.”

“Benimle yapacağın evliliği önceki evliliklerinle nasıl kar

şılaştırırsın? Seni dostu olarak gören ve sadece kendi zevkini 

tatmin etmek için kullanan benim gibi bir adam ı başkalarıyla 

nasıl kıyaslarsm ?”

M aria onun şakacı sözlerini duymazdan gelerek, “Benimle 

evlenmek seni mutlu mu edecek, Christopher?” diye sordu.

Christopher olduğu yerde durdu ve keskin bakışlarım  ona 

çevirdi. “Bu konuda bir şüphen mi var?”

“Yaşadığm hayattan kurtulmamn tek yolunun ölüm olduğunu 

söylememiş miydin? Senin ya da sevdiklerinin?’

“Bunu sana ne zam an...” Christopher’m  gözleri büyüdü. 

“Tannm , yoksa evime bir casus mu yerleştirdin?’

M aria gülümsedi.
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Chıistopher onun bacaklarım ild yana açıp kalçalarını aralarına 

ygj,leştirerek, “Seni cadı,”  diye mırıldandı. “Evet, bunu söylediğim 

¿Qğı-u. Bu şa rtla r  a ltın d a  senden böyle bir istekte bulunmam 

biraz bencilce belki am a b aşka  şansım  yok. Sensiz yaşayamam.” 

Bu sözlerin  a rd ın d a n  e lin i vü cu tlar ın ın  arasın a  uzatıp 

Maria’nın vajinasın ı avuçlad ı ve  onu okşam aya başladı. “İkimiz 

de korunmak için özel b ir çaba harcam adık,” dedi usulca. “İyi 

ki de öyle yapm ışız. İçinde çocuğumun büyüdüğünü düşünmek 

beni hayrete boğuyor. Çocuğum uzun ne kadar zeki ve çalışkan 

olacağını bir düşünsene.”

“C h ristoph er...”  M a ria  genç adam ın  dokunuşuyla vücudu 

uyanışa geçip a rz u y la  dolduğu h ald e gözlerinin yandığını ve 

görünüşünün  b u lan ık laştığ ın ı h issetti. “Böylesine yaram az bir 

çocukla nasıl b a şa  ç ık aca ğ ız? ’

“Dün geceki ad am larla  n asıl başa çıktıysaik öyle.” Christopher 

penisini eline aldı ve geniş başın ı kadınlığının krem si bir sıvıyla 

kaplı girişine sürttükten  sonra M aria ’m n içine girdi. ”Birlikte.” 

M aria penisinin içini doldurduğunu hissederek gözlerini ka

padı ve başını yan a  çevirerek  bojm unu onun dudaklarm a sundu. 

“Benim ya da çocuğum uzun başına bir şey gelecek olursa." dedi, 

“bundan kendini sorum lu tu tm ayacağm a dair söz verir mism!* 

Yoksa bu yüzden kendin i sonsuza dek lanetler misin*’ ”

Kalın penisi M a ria ’n ın içinde bir nabız gibi atan Christopher 

olduğu yerde durdu. Y üzünden  belki de o güne dek yaşanan acı

ların hatırası ve daha faz lasıy la  karşılaşm a ihtimalim yansıtan 

gizemli bir ifade geçti.

“Suçluların dünyasın ı uzun süre önce terk edebilirdin." diye 

mırıldandı M aria  koUarmı onun sırtında birleştıi'erek. "Bu hayatı 

kardeşini kurtarm ak için seçtin v'e neticede bu hayat onun camna 

mal oldu, değil m i? ’

Christopher’ın vücudunu sarsan  ürperti M ariaŞı da etkiledi.



“Buna rağmen,” di.ye fısıldadı genç kadın. “Bu hayatı sür
dürüyor, sana sadık kalanların geçimini sağlıj'or, öldüklerinde 
ailelerine yai'dım ediyor, pek çok insana yuva ve yiyecek tedarik 
ediyorsun.”

“Ben bir aziz değüim, Maria.”

“Hayu-. Sen biı- aziz değü günahkâr bir meleksin.” Christopher’ın 
güzelliği yatağın mavi renkli, saten örtüsüyle az da olsa denge
lendiği için şimdi bu benzetme daha da j^erinde olmuştu.

Genç adam homui'dandı. “Benim bir melekle hiçbir ügim yok.”

“Sevgilim.” Maria başım kaldırıp onun omuzuna bir öpücük 
kondurdu. “Evlenmediğimiz sürece sırf bunu arzu ettiğim için 
yamnda kaldığımı büirsin. Çünkü bunu her gün arzuluyorum ve 
beni kendine bağlamak zorunda değilsin.”

“Benimle evlenmejd arzulasan da bu işi kökünden halletsek 

olmaz mı?”

Maria güldü ve onu kendine doğru çekti. Christopher canı 
istemediği sürece hareket etmeyeceğini belirtecek şekilde bir 

süre direndi.

Ardından iç geçirip olduğu yerde döndü ve M aria’}^ da üze
rine çıkardı. Altın rengi saçlarla kaph başım yastıkların üzerine 
bırakıp genç kadına baktı.

“Ben bir asilzadenin gayrimeşru çocuğuynm,” dedi. Maria 
artık onun kendisini rahatsız eden bir şeyden söz ederken bu 
tekdüze ses tonunu kullandığmı büij'ordu. “Annem gebe kalma 
cürretinde bulunana dek işvereninin şehvetinin kurbam olmuş. 
Karnının büyümeye başlamasıyla birlikte bulaşıkçı olarak çalıştığı 
evden kovulup utanç içerisinde köyüne dönmüş.”

‘Teki ya kardeşin?..”

“O babamın yasal oğluydu. Ama ben ondan çok daha iyi 
şartlarda büyüdüm. Köyde mutluydum. O ise malikânede keyifsiz 
bir hayat sürüyordu. Babamız yan deh ve acımasız bir adamdı.



A n n e m e  fiziksel rahatlamadan çok gücünü ispatlamak için tecavüz 
ettiğini düşünüyorum. Her şeye rağmen annem beni hep sevdi. 
Oysa Nigel’a ben ve karısından başka sevgi gösteren olmadı.” 

“Bunu duyduğuma üzüldüm.” Maria, Christopher’ın alnına 
düşen saçları geriye atıp iki kaşının arasındaki boşluğu öptü.

“Senin anlayacağım  aşkım ,” Christopher onun ehni tutup 

kalbine götürdü, “çocuklarımızın evlilik dışı olmasım istemiyo- 

ı-um. Seninle bir yuva ve bir hayat paylaşmak istiyorum. İkimizin 
n o r m a le  yakın b i r  h ayat sürm esini istiyorum.”

“Normale yakın  mı?” M aria gülümsedi.

“Sence tam am en norm al olma ihtimalimiz var mı?’

Genç kadın sahte bir ciddiyetle, “Tann korusun,” dedi. 

“Böyle bir zam anda şaka yaparak kalbimi kırıyorsun,” dedi 

Christopher. “Yüreğini senin ayaklanm n altına seren bir adamla 

dalga geçiyorsun.”

M aria ik isin in  kenetlenen  ellerini yukarı kaldırıp kendi 

kalbinin üzerine yerleştirdi. “Yüreğin ayaklarımın altmda değil, 

burada. Benim  göğsümde çarpıyor.”

Lacivert gözleri aşk la  parlayan Christopher Maria’mn par

mak uçlarını öptü. “B u  işin  üstesinden geleceğimize söz veriyo

rum. Kâhyam  ve Phüip yokluğumuzda işlerimi idare edebilecek 

j'eteneğe sahip. Philip yardım cı kadromun son üyesi. Onun gibi 

pek çok yardım cım  v a r  ve hepsi bir arada ben olmadan da işleri 

sorunsuzca yürütebilir.”

Maria gözlerini kırpıştınp altmda yatan Christopher'a bakarak. 

‘Yüce Tannm ,” diye fisıldadı. “Karnı giderek büvüyen bir eş ve 

onun yakmda evlenecek olan kız kardeşiyle nasıl başa çjkacaksm.’” 

“K arnı giderek büyüyen bir e ş ...” Christopher'm sesi her 

zaman olduğundan çok daha boğuk çıkmıştı. Elini Maria’mn 

ensesine götürüp onu kendine doğru çekti ve dudaklarını sertçe 

dudaklanna bastırdı. “Lan et olsun, bunu istiyorum. Bunu he



men şimdi istiyorum. Seninle olmasını istiyorum. Böyle bir şeyj 
isteyebileceğim aklımm ucundan büe geçmezdi. Ama istiyorum, 
ve bunu bana vermene ihtiyacım var. Başka hiçbir kadın ben 
evcilleştiremez. Hem etrafta cinayet şüphelisi kaç kadm var?” 

“Emin değüim. Biraz araştırma j'apmalıjam...”

Chi'istopher bir kez daha döndü ve Maria’yı altına alıp pe. 
nişini içine soktu. Bunu bekleme3’̂ en genç kadın küçük bir çığhk 
attığmda kendini geri çekip öncekinden daha sert bir hamle yaptı.

Maria içten bir kahkahayla, “Sana hiç son zamanlarda 
saldırgan hareketlerin beni daha da inatçı yaptığını söylemiş 

miydim?” diye sordu.

Christopher dudaklarmdan çıkan her kelimeyi kalça hare

ketleriyle vurgula3'ârak, “Sen insanı deh eden, aksi bir cadısın!” 
diye homurdandı. Elini aşağı uzatıp Maria’mn bacağını kalçasınm 

üzerine yerleştirip ona tutkulu ve ateşli darbelerle sahip olmaya 

başladı.

Bir kadına zevk vermeji İ3Ö büen ve bunu özellikle arzu 

eden bir erkeğin hassasiyetiyle hareket ediyordu. Partnerine haz 

vermek için sevişen bir adamın. Ona haz vermek için. Maria’3u 
dikkatle seyredip verdiği tepküeri inceledi ve hareketlerini buna 

göre düzenledi.

Maria zevkle inlediğinde, “Hoşuna gidiyor mu?” diye mırü- 

dandı. Bir önceki hareketim aynen tekrar etti. “Benim için yamp 

tutuştuğunu sen de pekâlâ biliyorsun. O sımsıkı, nefis vajinam 

genişlettiğimi hissetmek için deli oluyorsun. Her günün böyle 
geçtiğini, o ufak tefek, dolgun vücudunun artık dayanamayacağım 
hissedene dek saha sahip olduğumu bir düşünsene.”

“Hah! Seni yorgunluktan kolunu kaldıramayacak hale geti
rebilirim.” Maria alaycı olmak istedi ama duyduğu arzu sadece 
gevelemesine sebep oldu.



Christopher onun en derin noktalarına ulaşıp odayı cinsel 
l^jj-leşınelerinin ortaya çıkardığı seslerle doldurarak, “Sözlerini 

kanıtla,” diye fısıldadı gizemli bir sesle. “Evlen benimle.”

Onu içinde hissetmenin verdiği zevkle kendinden geçen Maria 

fiir yandan kıvranıp kulağına seksi sözler fısıldarken bir yandan 
da tırnaklarını kasılan kalçalarına batırıyordu.

Christopher vahşileşmiş, aksini iddia etse de evcilleştirileme

yecek hale gelmişti. Onunla asla doyamayacakmış gibi sevişmesi 

Maria’ya duyduğa çılgınca arzuyu ele veriyordu. Sanki hiçbir 
zaman yeterince derine ulaşam ayacaktı.

Maria onun kulak memesini dişlemeden önce, “Hayatının 

her gününde böylesine tahrik olmak istediğinden emin misin?” 

diye fısıldadı.

Christopher bu dokunuşa misilleme olarak testisleri vajina- 

sma çarpana dek içine girdi ve kalçalarını oynatıp leğen kemiğini 

klitorisine sürterek onu sarsıcı bir orgazmın eşiğine getirdi.

“Christopher!” Şiddetli bir şekilde titreyen Maria vajinasını 

kasarak onun da bir inüti eşhğinde içine boşalmasma neden oldu.

Christopher ona soluksuz kalm asına neden olacak kadar sıkı 

bir şekilde sarılarak, “Seni seviyorum,” dedi nefes nefese. “Seni 

seviyorum.”

Onu vücuduyla sarm alayan M aria kendi sevgisinin yoğun

luğunun kalp atışlarını hızlandırdığım hissetti. “Sanırım seninle 

evlenmeliyim,” diye fısıldadı. “Yoksa seni kim çdgına çeıdrir?'

“Buna senden başka kimse cesaret edemez.”

“Ayrıca kimse seni benim kadar çok sevemez.”

“Kesinlikle öyle.” Christopher terle ıslanan almm onun ya
nağına sürtüp kokusunu tenine işledi. “Eskiden babamın neden 
böyle bir adam olduğunu, kardeşimin neden yoksulluk çektiğini, 
onu kurtarmak için bildiğim tek çarenin beni neden bu hayata 
sürüklediğini merak ederdim.”



“Aşkım...” Mai'ia onun neler hissettiğini çok iyi biliyordu. O 
da kendisine her gün benzer sorular sormamış mıydı?

“Tiyatroda sana sarıldığım an bütün bunların sebebinin sen 
olduğunu anladım. Hayatımdaki her dönüm noktası beni sana 
yaklaştu-dı. Şu an olduğum kişi olmasaydım büro benimle asla 
irtibata geçmezdi ve ben seni, ruh ikizimi hiçbir zaman bula
mazdım. Asknda aramızda neredeyse ürkütücü denilebilecek 
bir benzerlik var ama sen buna rağmen beni hayretler içerisinde 
bırakma}^ devam ediyorsun.”

“Tıpkı senin beni hayrete düşürdüğün gibi.” Maria parmak
larım onun sırtında dolaştırdı ve huylandığını farkedince güldü. 
“Senin evlenmek isteyebileceğim asla tahmin etmezdim. Bunu 
gözümde canlandırmakta büe zorlamyorum.”

“O halde bunu tasviı- eden bir tablo ısmarlarız,” dedi Christop
her alaycı bir sesle. “Bana evet de Maria, sevgilim. Bana evet de.” 

“Evet.”

Christopher başım yukan çevinp tek kaşım kaldırdı. “Neden 
bu mücadeleyi fazlasıyla kolay kazandığımı düşünüyorum acaba?” 

“Öyle mi düşünüyorsun?” Maria gözlerini kırpıştırarak ona 
baktı. “O halde fikrimi değiştirdim ve sana biraz daha direnmeye 
karar verdim.”

Christopher onu uyarırcasma homurdandı ve penisini içinde 
kıpırdattı.

Maria sırıttı. “Seni ne kadar öfkelendirirsem sekse o kadar 
odaklandığının farkmda mısm? Bu harika bir şey.”

“Sen beni öldüreceksin.”

“Bu konuda seni uyarmıştım.”

“Bunun hesabım vereceksin.”

“Ah... Bu hesabı ne zaman görmeyi düşünüyorsun?”

“Bir evlihk belgesi edinip bir rahip bulur bulmaz.”

“Canın ne zaman isterse hazırım,” diye mırüdandı Maria.



P e n is in i vajinasının içinde bilerek kasan Christopher’m yü

zünde sadece günahkâr olarak nitelendirilebilecek bir gülümseme 
belirdi. “Tamam o zaman. Çok fazla beklemeyeceksin.”

“Sinıon, aşkım.” Salonda oturduğu kanepeden kalkan Maria 

e llerin i öne doğru uzattı.

Simon dudaklarında sevgi dolu bir gülümseme eşliğinde ağır 

ve seksi adımlarla ona doğru yaklaştı. Üzerindeki açık gri renkli 

elbiseyle her zamanki gibi mütevazı ama aynı zamanda çarpıcı 

bir görüntüsü vardı. M aria’nm ellerini tutup onu yanaklarmdan 

öpmek üzere öne doğru eğildi. “Nasıl gidiyor?”

Maria tekrar yerine oturarak, “Çok iyi sayılmaz,” diye itiraf 

etti. Simon da yamna yerleşti. Christopher giysilerini değiştirmek 

ve Amelia hakkında elde ettikleri bilgiler doğrultusunda düzen

leme yapmak üzere evine dönmüştü. M aria oraya gelecek bir 

haberi kaçırma endişesiyle kendi evinde beklemeyi tercih etmişti. 

Adamlarını toplayıp arayışa girmek istemişti ama Christopher 

işin bu kısmını kendisine bırakm ası için yalvarm ış ve bunun 

sebebiyle ügib kusursuz birkaç gerekçe öne sürmüştü. Neticede 

Maria gönülsüzce de olsa ona boyun eğmek zorunda kalmıştı. 

“Elimde olmadan endişeleniyorum.”

Simon elini okşayarak, “Biliyorum ,” diye teselli etti onu. 

“Keşke sana daha fazla yardımım dokunabüseydi.”

“Burada olman bile benim için büyük bü* teselli."

“Ah, ama artık burada biraz fazlalık  savalırım, değil mi?” 

“Asla. Sen hayatım da her zaman etkin bir role sahip olacak

sın.” Maria derin bir nefes aldı. “St. John bana evlilik teklif etti.” 

“Zeki adam.” Simon gülümsedi. “Sana mutluluklar düiyorum. 

Bunu kimse senden daha fazla hak edemez."

“Sen de aynı şekilde mutlu olma\a hak ediyorsun.”



“Ben halimden memnunum, mhuirnin. Gerçekten. Şy 
hayatım mükemmel gidiyor.” Simon sırıttı ve sırma kumaş kaph 

kanepeye iyice j'erleşti. “O halde söjde bakahm, buradan taşınmak 
için ne kadar zamanım var? ’

“Hiçbiı- yere gitmiyorsun. Senin bu evde kalmanı istiyorum 
Burada güzel hatıraların oldu, değil mi?”

“Bu evde hayatımın en güzel günlerini yaşadım.”

Maria'nın gözleri yandı ve boğazma yerleşen yumrudan jmt- 
kunarak kurtuldu. “Amelia’jm kavuşmamm ardından buradan 
a3Tilma>ı düşünüjwuz. Seyahat etmejû. Welton’a hizmet ettiğim 

süre içerisinde mahrum edildiğim 5'^erleri görme3d. Umanm atı

lacağımız bu macera Amelia’yla aramızda geçmiştekine benzer 

bir bağ kurmamıza yardımcı olur.”

“Bence bu i}d biı* fikir.”

Maria ağlamaklı bir sesle, “Seni çok özleyeceğim,” dedi alt 

dudağı titreyerek.

Simon onun ehni tutup dudaklarma götürdü. “Bana ihtiyaç 

duyduğun anda yanmda olacağım. Bu bir veda değil. Biz asla 

vedalaşmayacağız.”

Maria, “Ben de her zaman senin yanında olacağım,” diye 

fısıldadı.

“Büiyorum.”

Genç kadm nefesini bıraktı. “O halde bu evde kalacak mısın?” 

“Hayır. Yokluğunda buramn bakımını sağlayacağım. Neyse ki 
bu ev,” Simon sözlerine gülümseyerek devam etti, “Lord Eddington’m 
yamndaki yeni görevim için mükemmel bir konumda.”

Maria’nın ağzı açık kaldı. “Eddington seni büroya katılmaya 
mı ikna etti?”

‘Tam  olarak öyle savulmaz. Bazı hassas konuların pek çok 
insandan daha gözü kara birisi tarafindan haUedilmesini istiyor.”



“Yüce Tannm.” Maria elini onun yanağında gezdirdi. “Lüt
fen dikkatli ol. Sen bu ailenin bir üyesisin. Başına kötü bir şey 
gelmesine dayanamam.”

“Ben de aym dikkati senden bekliyorum. Sakın kendini 
tehlikeye atma.”

Maria ona elini uzattı. “Anlaştık o zaman.”
Başını hafifçe öne doğru sallayan Simon Maria’mn, kendisine 

uzanan elini tu tup  kalbine götürdü. “Bu anlaşma ömür boyu 
sürecek.”

“Şimdi söyle bakahm ,” M aria’m n dudaklan yukan kavnldı, 
“Eddington’m seninle ilgüi ne tü r  p lanlan  var?”

“Aklından geçenler şunlar...”

Maria evinin alt katındaki salonu boydan boya yürüyerek sessiz 

bir küfür savurdu. Dayanam ayıp bakışlarım  yol yorgunluğu 

yaşayan, köşedeki üstü başı tozlu adama çevirdi ve neredeyse 

düşüp bayılacağım hissetti.

Christopher Amelia’yı peşine düşenlerin elinden kurtardığı 

için adama bir kez daha övgüler yağdırarak, ‘İy i iş çıkardın." dedi. 

Maria birden sevgilisinin kollarını omuzlarmda hissetti. 

“Maria? Buna hazır mısın?”

Maria başını kaldm p ona baktı.

Gözlerinde sevgi dolu, yum uşak bir ifade olan Christopher 

gülümsedi. “Londra’nın eteklerine vardıklarında Sam gruptan 

ayrılmış. Amelia’yı getiren adam lar az sonra burada olacaklar." 

Maria güçlükle de olsa başm ı hafifçe sallama\n başardı. 

“Çok solgun görünüyorsun.”

Genç kadın elini boğazma götürdü. “Korkuyorum.”

“Neden korkuyorsun?” Christopher onu kendine doğru çekti.



“Kardeşimin buraj’a doği'u yaklaştığına, nihayet her şeyip 
sona erdiğine inanmaktan.” Maria'nm gözlerinde biriken yaşlar 
özgüi'ce akmaya başladı.

“Anlıjmrura.” Christopher onu avutmak istercesine sırtım 
okşadı. Pencerenin önünde duran Simon da Maria’nm yanma 
gehp ona teselli edici bü- gülümsemeyle birlikte bir mendil uzattı.

“Ya benden hoşlanmazsa? Ya bana kızarsa?”

Christopher onu, “Seni sevecek, Maria,” diye teskin etti. “Seni 
sevmemek mümkün değü.”

Simon başım salladı. “Seni sevmemek imkânsız. Sana bayı- 
lacak, mhuirnin."

Ajtu anda kapıya vuruldu. Maria gerildi.

Christopher onu bıraktı ve elini beline koyarak yamnda 
durdu. Simon kapıya doğru jdirüdü.

Kapının önünde yol yorgunu yeni bir uşak daha belirene dek 
sonsuzluk gibi gelen bir süre geçti. Maria nefesini tuttu. Kısa bir 
süre som-a bu defa daha ufak tefek bir silüet göründü. Üzerinde 
genç vücuduna fazlasıyla büyük gelen bir elbise olan Amelia 
çekinerek eşikte durdu.

Welton’mkilere çok benzeyen ama masum bir ifade taşıyan 
yemj'eşü gözleri dikkatle etrah inceledi. Sonra bakışlan Maria’mn 
üzerine kenetlendi ve onu hem merakh hem de temkinli bir tavırla 
baştan aşağı süzdü. Maria da a3mısım yaptı ve ayn kaldıkları 
yıllann sebep olduğu değişiklikleri tek tek zihnine kaydetti.

Ameha ne kadar da uzamıştı! Etkilejdci yüz hatları tıpkı 
annelerininkine benzeyen uzun, siyah saçlar tarafından çevre
lenmişti. Ama gözleri hâlâ M aria’mn geçmişten anımsadığı o 
çocuksu masumiyeti taşıyordu ve genç kadmın bundan duyduğu 
minnettarlık neredeyse katlanamayacağı kadar yoğundu.

Sessizliği bir hıçkırık sesi bozdu. Maria bu sesin kendisine 
ait olduğunu fark ederek mendilini ağzına kapadı. Diğer eli

lutKu u y u n ın n



¡kendiliğinden öne doğru uzandı. Sadece eli değil bütün vücudu 
baştan aşağı titriyordu.

Amelia öne doğru tedirgin bir adım atarak, “Maria,” dedi. 
Yanağından tek bir damla gözyaşı süzüldü.

Maria da aym şekilde küçük bir adım attı ama bu Ameba 
için sıcak bir karşılam adan farksızdı.

Genç kız aralarındaki mesafejd koşarak kapadı. Kendini öyle
sine kuvvetli bir şekilde ablasının kollarına bıraktı ki Christopher 
Maria’nm sırtım destekleyerek ikisinin birden yere yuvarlanmasını 
engellemek zorunda kaldı.

Maria 3mzünü kardeşinin saçlarının arasına gömüp kömür 
karası buklelerini gözyaşlanyla ıslatarak, “Seni seviyorum,” diye 
fisıldadı.

Çiçekli etekler ve dantelli iç eteklerden oluşan bir kumaş 
yığımn arasında yere çöktüler.

“Maria! Öylesine korkunçtu ki!”

Ameha’nın hüngür hüngür ağlam ası söylediklerinin anlaşıl
masını güçleştiriyordu. Dudaklanndan hızla karm aşık kelimeler 
dökülüyordu. Atlar, kavga, Colin diye birisi... Colin’in öldüğüne 
dair sözler... Lord W are ve bir m ektup...

“Şişşt,” dedi M aria  onu kollarında sallayıp teskin etmeye 
çahşarak. “Şişşt.”

“Sana anlatacağım  öylesine çok şey var ki,” diye haykırdı 
Amelia.

“Biliyorum camm. Biüyorum.” M aria başım kaldınp Christop- 
her’a baktığında onun da gözlerinin yaşardığım  fark etti. Gözleri 
kıpkırmızı olan Simon da elini kalbine götürmüştü.

Maria yanağım Ameüa’mn başına yasla>ap ona smısıkı sarıldı. 
“Ama hayatımızın geri kalanında bana her şe>-i anlatabüiı-sin. 
Hayatımızın geri kalanında...”





Sonsöz

Açık duran kapı hafifçe tıklatddığında Simon çahşma masa
sının üzerine serili haritalardan başını kaldırdı. Kaşlanm 

kaldırarak kâhyasına baktı. “Evet?”
“Kapıda Leydi Winter’i soran genç bir adam var efendim. Her 

ikinizin de evde olmadığmı söylediğim halde gitmemekte direniyor.” 

Simon oturduğu yerde doğruldu. “Öyle mi? Kimmiş bu adam?” 

Kâhya boğazmı temizledi. “Görünüşüne bakılırsa bir çingene.” 

Yaşadığı şaşkınlıkla kısa bir süre sessizliğe boğulan Simon. 
“Onu içeri alın,” dedi.

Masasmdaki önemli belgeleri toparladıktan sonra oturup bekledi 
ve bir süre sonra koyu saçlı bir delikanlı çalışma odasma girdi.

“Leydi Winter nerede?” diye sordu çocuk. Kasılan omuzlan 
ve çenesi onu buraya getiren şeyi elde etmekte fazlasıyla kararh 
olduğunu söylüyordu.

Simon sandalyesine yaslandı. “Aldığım son haberlere göre 
Avrupa’yı geziyor.”

Çocuk kaşlanm  çattı. “Bayan Benbridge de yamnda mı? 
Onlara nasıl ulaşabilirim? Şu an nerede oldukları hakkmda bir 
fikriniz var mı?”



“Bana ismini söyle."

“Colin Mitchell."

“Pekâlâ. Bay Mitchell, bir şeyler içmek ister misin?” Siniojı 
ayağa kalkıp üzerine içki sürahileri sıralanmış, pencere önündeki 
sehpaya gitti.

"Hajor.”

Dudaklanndaki gülümsemeyi gizleyen Simon bir bardağa 
iki parmak brendi doldurduktan sonra tekrar arkasma döndü ve 
kalçasını sehpaya j'aslayıp bir bacağım diğerinin üzerine attı. Hâlâ 

ajTU .yerde duran Mitchell bakışlarım odada gezdiriyor, zaman 

zaman gözlerini kısıp dikkatini çeken bir objeye odaklamyordu 
BeUı ki peşinde olduğu cevaplarla ügüi ipucu ara3nşı içerisindeydi 
Yapılı, genç bir adamdı ve Simon’m çoğu kadımn etkileyici bul
duğunu düşündüğü egzotik bir cazibeye sahipti.

“Güzel Amelia’yı bulduğunda ne yapmayı düşünüyorsun?’ diye 
sordu Simon. “Ahırlarda çahşmayı mı? Onun atlanna bakmayı mı?’

Mitcheli’m gözleri büyüdü.

“Evet, bana öldüğünü söylemiş olsalar da hakkmda bügi 

sahibiyim.” Simon bardağmdaki içkiyi bitirdi. Kamma yayılan 
sıcakhk gülümsemesine neden oldu. “Niyetin onun elemam olarak 
çahşmak ve uzaktan özlemini çekmek mi? Belki de karşına çıkan 
her fırsatta onunla samanlıkta yuvarlanmayı düşünüyorsundur; 
ta ki senden gebe kalana ya da bir başkasıyla evlenene dek, ”

Doğrulup bardağım bırakan Simon kendini beklenen ama 
buna rağmen şaşırtıcı bir biçimde etkili olan ve yere serilmesiyle 
sonuçlanan darbeye hazırladı. Gençle birhkte yerde yuvarlanarak 
bir sehpamn devrilmesine ve üzerini süsleyen porselen biblolarm 
tuzla buz olmasma neden oldular.

Simon’m üstünlük sağlaması fazla uzun sürmedi. Çocuğu 
incitmekten çekinmeseydi bu süre daha da kısalabilirdi.
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“Dur artık,” diye emretti, “ve beni dinle.” Artık kelimeleri 
vizata uzata değil fazlasıyla ciddi bir ses tonuyla konuşuyordu.

Mitchell durdu am a yüzünde hâlâ öfke vardı. “Sakın bir daha 
Amelia hakkında böyle şeyler söyleyeyim deme!”

Ayağa kalkan Simon elini uzatıp dehkanhnın ayağa kalk, 
ınasına da yardımcı oldu. “Ben sana sadece gün gibi ortada olan 
gerçeği göstermeye çalışıyorum. Sen hiçbir şeye sahip değüsin. Ne 
onu geçindirecek kadar paran ne de prestijli bir hayat sürmesini 
sağlayacak bir unvanın var.”

Debkanlınm kasdan çenesi ve yumruklan onun bu gerçekten 
hoşlanmadığını söylüyordu. “Ben bütün bunlan zaten büiyorum.“ 

“Güzel. Şimdi,” Simon üzerindeki giysüeri düzeltip çahşma 
masasmın arkasındaki yerini aldı. “Sana değerini arttıracak 
imkânlar sunmama ne dersin? Para, düzgün bir ev, beüd de 
damarlarında taşıdığın kanın verdiği fiziksel özelliklere uygun, 
uzak bir ülkeden elde edilmiş bir unvan.”

Mitchell olduğu yerde kaldı. Gözleri heves ve merakla kısüinıştı. 

“Bütün bunlar nasıl olacak?”

“Senin potansiyelinde bir delikanhmn katkı sağlayabüeceği 
bir takım... faaliyetler içerisindeyim. Cesurca davTamp Bayan 
Benbridge’i kaçırmaju neredeyse başardığım duydum. Doğru bir 
şeküde eğitüdiğin takdirde bana büyük faydan dokunur." Simon 
gülümsedi. “Bu teklifi kimseye yapmanı. Bu vüzden kendini 
şanslı sayabilirsin.”

Mitchell hem şüpheci hem de fazlasıjüa küçümser bir tavorla. 
“Peki, neden beni seçtiniz?” diye sordu. Simon onun alaycı bir 
havaya sahip olmasının kusursuz bir özellik olduğunu düşündü. 
Saf bir oğlan hiçbir işine yaramazdı. "Ne beni tamyor ne de ye
teneklerimi büiyorsunuz.”

Simon gözlerini ayırmadan ona baktı. “Bir erkeğin sevdiği 
kadın uğruna neleri göze alabileceğini biliyorum.”
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“Onu seviyorum.”
“Evet, sevİ3'orsun. Onu uği'una her türhi fedakârlığı yapacak 

kadar seviyorsun. Benim ihtiyacım olan da böyle bir bağlılık 
Karşılığında seni servet ve unvan sahibi bir adam yapacağını.” 

“Bunu yapmak yıllar alır.” Mitchell elini saçlannm arasında 
gezdirdi. “O kadar sabnm olduğundan emin değilim.”

“Olgunlaşmanız için kendinize biraz zaman tanı. Onun bunca 
}Tİ neleri kaçu-dığını fark etmesine izin ver. Her şeye rağmen seni 
arzulamaya devam ederse bu kai'arı bir çocuğun değil bir kadının 
yüreğiyle almış demektir.”

Uzunca biı- süre hareketsiz kalan delikanimın kararsızlığı 
somut bir nesne kadar belirgindi.

Simon onu, “Bence denemelisin,” diye kışkırttı. “Kaybedecek 
neyin var ki?”

Sonunda Mitchell tuttuğu nefesini verdi ve Simon’m karşısına 

otui'du. “Dinliyorum.”
“Harika!” Simon arkasına yaslandı. “Ben düşündüm ki...”



Baskılara tüm gücüyle karşı koyan genç bir kadın 

Kalbini aşka açmaktan korkm ayan genç bir erkek 

Erotik, kışkırtıcı ve  reddedilem eyecek bir davet

“Sylvia Day kitabında sempatik karakterler yaraüp ustaca 
bir kurguyla bezemiş. Cüretkâr ve açık aşk sahneleriyle süslü 

bir kitap!”
—Publishers Weekhj

“Akıcı üslubu, harika karakterleri ve ilgi çekici sahneleriyle, 
ateşli ve seksi bir roman...”

—Romantic Times


