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Birinci Bölüm

Londra, 1780

Beyaz m askeli adam  onu izliyordu.

A m elia  B enbridge adam m  kendini fark  ettirm eden ne 

k a d a r sü redir peşinde olduğunu bilm iyordu am a kesinlikle 

izlen diğin i anlam ıştı.

L an gston  B alo S alonu ’n u n  etrafm dan  dikkatle  yürürken 

a dam m  h arek etlerin i h issetm eye çahşıyor ve onu daha iy i in

celeyebilm ek için e tra fıy la  ilgileniyorm uş gibi yap arak  başım  

orad an  oraya  çeviriyordu.

A ttığ ı h er k a ça m a k  b ak ış nefesin i kesiyordu.

B a şk a  b ir k a d ın  olsa böylesine bir ka lab ah k ta  m uhtem e

len  bu  can lı ilg iy i fa rk  etm ezdi. G örüntüler, sesler ve kokular 

k o layca  d ik k a t dağıtabilirdi. C an lı ren k h  k u m aşlarm  ve dan

te llerin  o luşturdu ğu  baş döndürücü k a rm a şa ... etkileyici bir 

o rk estra  m ü zik  çalark en  yam n d ak ilere  seslerin i du>aırmaya 

ç ah şa n  in sa n la r... çeşitli parfü m lerin  ve  devasa  şam danlarda 

y a n a n  m u m larm  k o k u la n ...



Ancak Amelia diğer kadınlara benzemezdi. Hayatının ilk 
on altı j^ılım koruma altında, her hareketi dikkatle izlenerek 
geçirmişti. Bu kadar yakmdan incelenmek eşsiz bir duyguydu. 
Bu duygujm başka bir şeyle asla karıştırmazdı.

Yine de, hiç böylesine... çekici bir adam tarafından bu 

kadar yakından incelenmediğinden emindi.

Çünkü aralarm daki mesafeye ve yüzünün üst yarısım n 

gizlenmiş olmasma rağmen, adam gerçekten çekiciydi. Sadece 

vücudu bile yeterince dikkat çekiyordu. Uzım  boylu, orantıh bir 

vücudu vardı ve giysileri kash bacaklarına, geniş om uzlanna 

mükemmelen yapışacak şekilde dikilmişti.

Ameha bir köşeye ulaşarak döndü ve pozisyonlarım beUi bir 

açıya oturttu. Orada duraksayarak maskesini gözlerini örtecek 

şekilde kaldırdı ve sapı süsleyen renkli kurdeleler eldivenli 

kolundan aşağı sarktı. Dans edenleri izler gibi yapm asına rağ

men, aslında adamı izleyip inceliyordu. Bunun adil olduğunu 

düşünüyordu. Adam  hiç çekinmeden onu izleyebihyorsa, o da 

aym  şeyi yapabilirdi.

Adam baştan aşağı simsiyah giyinmişti ve sadece çorapları, 

kravatı ve gömleği beyazdı. Ve maskesi. Oldukça sadeydi. Boya 

veya tüyler yoktu. Başına siyah saten bir kurdele tutturulmuştu. 

Yanındaki diğer beyefendiler d ikkat çekm ek için rengârenk 

giyinm işken, bu adam ın giyim i gölgelerin araşm a karışm ak 

için tasarlanm ış gibi görünüyordu. D ikkat çekmemek için böyle 

giyinm işti am a bu im kânsızdı. Yüzlerce m um un ışığı altında, 

siyah saçlan  canhhkla parıldıyordu ve bir kadm a parm aklarım  

buklelerin arasına daldırm ası için yalvarır gibi görünüyordu.

Özellikle de ağzı...

A m eha adam ın ağzm a bakınca keskin  bir nefes aldı. A ğzı 

günahm  ete bürünm üş hali gibiydi. U sta  eller tarafından bi

çim lendirilm iş gibi görünen dudakları ne fazla  dolgun ne de
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İnceydi ama sert görünüyordu. Arsızca şehvetliydi. Güçlü bir 
çene, keskin çene hatları ve esmer bir tenle çevreleniyordu. 
Belki de yabancıydı. Adamın yüzünün bütün olarak nasü gö
ründüğünü merak etti. Bir kadının iffetini mahvedecek türden 
olduğunu düşündü.

Am a Amelia’nm merakım asü uyandıran adamm fiziksel 
özelliklerinden fazlasıydı. Adamm bir avcı hayvan gibi hare

ket edişi, kararlı ve baştan çıkancı adımlan, keskin şekilde 

odaklanmış dikkati. Ne ürkekçe adım atıyor ne de sosyetenin 

yarattığı sıkkuüığı yansıtıyordu. Bu adam ne istediğini biliyordu 

ve bunu gizlemek için gereken sabırdan yoksundu.

O anda istediği şey Amelia’y ı izlem ek gibi görünüyordu. 

Genç kadım  öylesine yoğun bir dikkatle izliyordu ki Amelia o 

bakışların vücudunda dolaştığını, saçlarının arasmdan kaya

rak çıplak ensesine uzandığım, oradan çıplak omuzlarma ve 

omurgasına kaydığım  hissediyordu. Büyük bir arzuyla.

Adanun dikkatim  nasıl bu kadar çektiğini anlayamıyordu. 

Yeterince güzel olduğunu biliyordu ancak buradaki diğer ka- 

dınlarm çoğundan daha çekici değildi. Gümüş renkli ve dantelli 

iç eteği, pembe ve yeşil kurdeleden yapılmış çiçek süsleriyle 

elbisesi çok güzeldi ama dikkat çekici olduğu söylenemezdi. 

Ü stelik genellikle rom antik bir ilişki peşinde koşanlar onunla 

ügüenmezdi çünkü birçok kişi Ameha’nm Ware Kontu’yla uzun 

süredir devam eden arkadaşhğım n evhlikle noktalanacağım 

tahm in ediyordu; ne kadar yavaş ilerlese de.

O halde bu adam Am elia’dan ne istiyor olabilirdi? Ona 

neden yaklaşm ıyordu?

A m eha vücudunu adam a doğru eğip maskesini indirerek 

açıkça ona baktı; böylece adam onun kendisine bakıp bak

m adığından şüphe etmeyecekti. Adamın uzun bacaklanm n 

kararlı adım larına devam etmesini ve onu yam na getirmesini

Sylvia Day 9



u m arak şü p h eye y e r  b ıra k m a d ı. A d a m ın  b ü tü n  ö z e llik le r in i 

denejdm lem ek istiyordu ; se s in in  to n u n u , p a r fü m ü n ü n  k o k u 

sunu. güçlü  vü cu d u n u n  y a k ın lığ ın ın  e tk is in i.

Sonra adanun ne istediğini öğren m eyi diledi. A m e b a  a n n esiz  

geçen çocukluğunun ta m a m ım  b ir  y e rd e n  d iğ er in e  k a ç ır ıla ra k , 

biçbu’ du ygu sa l b a ğ lılığ ın  o lu ş m a m a s ı iç in  s ü r e k li  d a d ı d e ğ iş 

tirerek  geçirm iş, k a rd e şin d en  v e  k e n d is in e  d e ğ e r  v e r e b ü e c e k  

in san lard an  u za k la ştır ılm ış tı. B u  y ü z d e n , b ib n m e y e n e  k a r ş ı  

güvensizdi. Bu adam m  ilg is i tu b a ftı v e  a ç ık la n m a sı gerekiyordu .

A m eüa’nm  sessiz m eyd an  ok u m a sı, a d a m m  vü cu d u n d a  a n i 

ve gözle gö rü lü r b ir  g e rg in b ğ e  y o l a çtı. M a s k e n in  g ö lg e sin d e n  

parıld ayan  gö zlerle  o d a  d ik  d ik  A m e ü a ’y a  b a k ıy o rd u . U z u n c a  

bir an  sonra A m e lia  b u n u  z o r lu k la  fa r k  e t t i  ç ü n k ü  b ü tü n  d ik 

katin i adam m  ken d isin e  v erd iğ i te p k iy e  o d ak la m ıştı. K o n u k la r  

yan m d an  geçerk en  ad am  b ir  a n  iç in  gözden  k a yb o ld u  v e  so n ra  

tekrar ortaya  çıktı. Y u m r u k la n  sık ılm ış, çen esi gerü m işti. A d a 

m ın göğsün ün  d erin  b ir  n efe sle  g e n işle d iğ in i g ö rd ü ...

...a y n ı an d a  b ir i A m e lia ’y a  a rk a s m d a n  sertçe  çarp tı.

“A ffed ersin iz, B a y a n  B en b rid ge .”

A m e lia  şa ş k m  b ir  jd izle  k en d isin e  ça rp a n  k iş iy e  döndü 

v e  p a tlıcan  m oru re n k b , sa te n  b ir  g iy s i g iym iş o lan  p e ru k lu  

bir a d am la  k a rş ıla ş tı. A m e h a  çab u cak  b ir  şe y le r m ırü d an arak  

ad am ın  özrü n ü  k a b u l ed erek  bafifçe  gü lü m sed i ve d ik k a tin i 

h em en  m a sk eh  ad am a geri çevirdi.

A d a m  gitm işti.

A m eh a h ız la  gözlerin i kırpıştırch. G itm işti! G enç k ad ın  

p a rm a k  u çların da yü k selerek  in san  denizin i çügınca taradı. 

A dam  u zu n  boyluydu v e  çok geniş om u zlan  vard ı. P eru k  ta k 

m adığı için daha kolay tam m yordu am a A m eh a yin e de onu 

¡.bulamıyordu.
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Nereye gitti bu adam?

“Am elia.”

Omzunun dibinden gelen kısık sesli, kültürlü aksan son 

derece tanıdıktı ve Amelia kendisine yaklaşm ış olan yakışıklı 

adam a hızh, dalgın bir bakış attı. “Evet, Lordum?’

“Ne arıyorsun?’ W are Kontu, Amelia’mn duruşunu taklit 

ederek boynunu onun gibi uzattı. B aşka bir erkek olsa gülünç 

görünürdü am a W are öyle değildi. Peruklu başmdan, elmas

larla süslü topuklarma kadar her yeri mükemmel görünüyordu. 

“Beni aradığım  um sam  abartm ış olur muyum?”

Am elia şapşalca gülüm seyerek görsel avım bıraktı ve 

Kont’un koluna girdi. “B ir hayalet arıyordum.”

“Bir hayalet mi?” Kont’un boyab maskenin boşluklarmdan 

bakan m avi gözleri neşeyle parıldadı. W are’in iki ifadesi vardı; 

B iri son derece bıkkınlık ve diğeriyse içten eğlence ifadesiydi. 

Kont’un hayatında İkincisini yaratabilen tek kişi Am elia’ydı. 

“B u korkunç bir hayalet miydi, yoksa daha ilginç bir şey miydi?’ 

“P ek  em in değilim. Beni takip ediyordu.”

“B ütün erkekler seni takip eder, aşkım,” dedi Kont, hafifçe 

gülümseyerek. “Adımlarıyla değüse büe, en azmdan bakışlarıyla.” 

A m elia  nazikçe bir uyarm ak için Kont’un kolunu sıktı. 

“Benim le a lay  ediyorsun.”

“Hiç de değü.” Kont b ir kaşın ı kibirli bir tavırla kaldırdı. 

“S ık  sık kendi yarattığm  bir dünyada kayboluyorsun. Kendi 

h a lin den m em nun bir kadm  erkeklere kesinlikle çekici gelir. 

O kadım n  içine girip ona eşlik etm ek için can atarız.”

W are’in sesindeki m üstehcen ton A m elia’m n dikkatinden 

kaçmaımştı. Kû^ıüderinin altmdan ona baktı. ‘Y aram az adam!”
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Kont güldü ve etraflarındaki konuklar onlara baktı. Amelia 
da öyle. Neşe, Kontü cam sıkkın bir aristokrat timsalinden 
çıkarıp son derece çekici bir erkeğe dönüştürmüştü.

Ware genç kadım yamnda ustaca taşıyarak yürümeye baş

ladı. Amelia onu altı yıldır tamyordu; tanıştıklarında Kont on 

sekiz yaşındaydı. Amelia onun büjmyerek bugün olduğu adama 

dönüşmesini, yasak aşklara ilk adım atışını izlemiş ve kadın

larla ilişkilerinin onu nasıl değiştirdiğine tanık olmuştu ama 

birlikte olduğu kadınların hiçbiri Kont’un ügisini uzun süre 

koruyamamıştı. Kont’u sadece dışarıdan görüyor ve babasımn 

ardından alacağı mirası biliyorlardı. Onlardan önce Amelia’yla 

tamşmış olmasa, belki bundan daha derin şeyler aramayabUirdi 

ama tanışmışlardı ve bnbirlerinin en yakm dostlan olmuşlardı. 

Şimdi daha zayıf, daha yüzeysel ihşkiler Kont’u  sıkıyordu. 

Metresleriyle sadece fiziksel üıtiyaçlarmı karşılıyor, duygusal 

ihtiyaçları için Amelia’yı yakmmda tutuyordu.

Ameha evleneceklerini bihyordu. Henüz bunu konuşma- 

mışlardı ama ikisi de anlıyordu. Ware sadece Am elia’nm, ar- 

kadaşhğın sınırlarım aşıp yatağma girmeye hazır olacağı günü 

bekhyordu. Ameha da ona âşık olmasa bile, bu sabn için onu 

seviyordu. Ameha ona âşık olabümeyi düiyordu; bunun için 

her gün dua ediyordu. Ancak başka birini seviyordu ve ölüm 

sevdiğini ehnden almış olsa da duygulan değişmemişti.

“Düşüncelerin yine nereye kaydı?’ diye sordu Ware, başka 

bir konuğun selamma karşıhk verirken başım jmmuşak bir 

hareketle eğerek.

“Sana.”

“Ah, ne güzel,” diye mırıldandı Ware, gözleri zevkle par

larken. “Bana her şeyi anlat.”

“Seninle evli olmaktan zevk alacağımı düşünüyorum.”

Dent öaştan iyîKar



“Bu bir teklif mi?”

“Emin değilim.”

“H ım m ... Eh, yaklaşıyoruz. Bu beni biraz teselli edebilir.” 

Am eha onu dikkatle inceledi. “Sabırsızlam yor m usun?’ 

“Bekleyebilirim .”

Cevap belirsizdi ve Am elia kaşlarım  çattı.

“Huysuzluk etme,” diye nazikçe çıkıştı Ware, onu açık 

duran bir çift Fransız kapılardan geçirerek kalabalık bir bal

kona çıkarırken. “Ben şimdilik halimden memnunum; sen de 

olduğun sürece.”

Serin akşam  esintisi Am elia’mn tenini okşuyordu ve genç 

kadm derin bir nefes aldı. ‘Tam am en dürüst davranmıyorsun.” 

Amelia geniş mermer tırabzanda durarak ona döndü. Çok 

sayıda çift yakınlarda durmuş, kendi sohbetlerine dalmışlardı 

ama hepsi onlara m erakh bakışlar atıyordu. Bulutlarm  arka

sına gizlenmiş ajan yarattığı gölgelere rağmen, Ware’in krem 

rengi ceketi ve pantolonu fildişi gibi parıldıyor, izleyenlerde 

hayranlık uyandırıyordu.

“Burası geleceğimiz gibi önemh bir konuyu konuşmak için 

uygun bir yer değü,” dedi Ware, maskesinin iplerini çözmek 

için ellerini başmm arkasma kaldırırken. Maskeyi çıkardığmda 

bir paranm üzerine basılmayı hak edecek kadar soylu bir profil 

gözler önüne serildi.

“Bunun beni caydırmayacağmı büiyorsun.”

“Sen de benim işte bu yüzden senden bu kadar hoşlan

dığımı büiyorsun.” Ware’in jdizünde beliren hafif gülümseme 

genç kadını tedirgin etti. “Hayatım bir amaca hizmet ediyor 

ve bölümlere ajonlmış durumda. Her şey düzenh ve yerli ye
rinde. Rolümü biliyorum ve sosyetenin beklentüerini tam olarak 

karşılıyorum.”
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“Bemmle flört etmek dışmda.”

“Seninle flört etmek dışında,” dedi Ware. Eldivenli eliyle 

AmeJia’mn elini tuttu. Skandal yaratabilecek yakınlıklarını 

meraklı gözlerden korumak için duruşunu değiştirdi. “Sen 

nam salmış bir korsan tarafından kuleden kurtarılm ış güzel 

prensesimsin. Vatana ihanet suçundan asılmış bir vikontun 

kızı ve öldüremeyeceği kadar tehlikeli bir adam la evlenmeden 

önce iki kocasını öldüı-müş tam bir dişi şe}üamn kız kardeşisin. 

Sen benim çılgınlığım, sapkınlığım, kabahatlerim sin.”

Başparmağım Am elia’mn avucunda dolaştırarak onu ü r

pertti. “Ancak ben senin hayatm da tam tersi rol ojmuyorum. 

Ben senin dayanak noktamm. Güvenli ve rahat olduğum için 

bana tutunuyorsım.” Bakışlarım kaldırarak Am eha’mn başının 

üzerinden balkondaki diğer konuklara baktı. Sonra genç kadm a 

doğru eğilerek mırıldandı. “Am a bazen son derece cüretkâr bir 

şekilde benden ük öpücüğünü isteyen ve farkh  şeküde tepki 

vermiş olmayı düediğim genç kızı hatırhyorum .”

“Gerçekten mi?”

Ware başıyla onayladı.

“O zamandan beri çok mu değiştim ?”

Ware bir eliyle m askesini, diğeriyle A m elia ’nın elini tu 

tarak aniden döndü ve genç kızı yakm daki bir m erdivenden 

bahçeye sürükledi. Çakü zem inli bir patücam n iki tarafm da 

porsuk çalüanndan oluşan alçak çitler uzam yor, yem yeşü  bir 

merkezî çimenliği ve etküeyici bir fıskiyeyi sarıyordu.

“Zaman hepimizi değiştirir,” dedi W are. “A m a bence seni 

en çok değiştiren şey, sevgüi Cohn’inin ölüm üydü.”

Colin’in adım duym ak Am elia’y ı derinden etkilem iş, onda 

ezici bir hüzün ve pişm anlık yaratm ıştı. Colin onun en yakın  

dostuydu ve zaman içinde hayatının aşkına dönüşmüştü. Ame-
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lia ’nın arabacısının yeğeni ve b ir Çingene’ydi ama Am elia’mn 
dünyasm da birbirlerine denktiler. Çocukluklarında oyun ar
kadaşıydılar ve sonra birbirlerine karşı ilg ilerin in  değişmeye 
başladığını fark etm işlerdi. D uygulan giderek derinleşmiş, 
m asum iyetten uzaklaşm ıştı.

Colin egzotik güzelliği ve kişiliğinin sakin gücüyle Ame- 

lia’yı hiç de hazır olmadığı şekillerde etkileyen genç bir adama 

dönüşmüştü. Am elia günler boyunca hiç durmadan onu düşü

nüyor, gizb öpücüklerin hayalleriyle geceleri yatağmda dönüp 

duruyordu. Ne var ki Colin ondan daha akılbydı ve bir soylu

nun kızıyla bir seyisin asla birlikte olamayacağım anbyordu. 

A m eba’yı iterek kendinden uzaklaştırm ış, ona karşı hiçbir şey 

hissetm iyorm uş gibi davranm ış ve Am eba’mn ergen kalbini 

kırm ıştı.

A ncak sonunda Am elia için ölmüştü.

A m eba’m n sessiz nefesi titrekti. Bazen, uykuya dalmadan 

hemen önce, Cohn’i düşünmek için kendine izin verirdi. Kalbini 

açarak am ları serbest bırakırdı; ormandaki gizb öpücükler, 

tu tku lu  bir özlem ve güçlü bir arzu, Böylesine derin duygu

ları bir daha hiç hissetm em işti ve asla hissedemeyeceğini de 

biliyordu. B azı çocuksu sevdalar zam anla kaybolup giderdi. 

Oysa A m eba’mn Cobn’e olan aşkı daha sağlamdı ve hâlâ kal- 

bindeydi. A rtık  eskisi gibi alevlenen bir ateş değü, yum uşak 

bir sıcaklıktı. Cobn’in fedakârbğı karşısmda duyduğu minnetle, 

hajo-anhğı daha da güçlenmişti. Babasm m  adam larıyla tah- 

tm  a jan ları arasm da kapana kısıldığm da Cobn onu kaçırıp 

götürm ese, A m eba şimdi ölmüş olabibi'di. Tamamen aşktan 

kayn aklan an  bu gözü kara  kurtarm a girişimi. Cobn’in kendi 

hayatm a m al olmuştu.

‘Y in e  onu düşünüyorsun,” diye mırıldandı Ware.

“O kadar belli oluyor mu?”
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“Hem de gün gibi.” Ware onun elini sıktı ve Am elia şef
katle gülümsedi.

“Belki de suskunluğumun Colin’e karşı duygularım ın sür
mesinden kaynaklandığım düşünüyor olabilirsin ama beni asıl 
dizginleyen şey sana duyduğum sevgi.”

“Öyle m i?”
Amelia bunun Ware’i şaşırttığını görebiliyordu. Patikayı 

izleyerek malikâneye geri dönmüşlerdi. Parlak ışıklar ve yay

lıların melodileri açık kapılardan dışarı süzülüyor, konuklan 

şenliklere yakın durmaya teşvik ediyordu. Diğerleri arka bah

çede dolaşıyordu ama hiçbiri çok fazla uzaklaşmıyordu.

“Evet, Lordum. Belki de sizi büyük aşkımzdan çalabile- 

ceğimden endişeleniyorum.”

Ware 3uımuşak bir sesle güldü. “Ne kadar hayalcisin.” 

Sırıtırken o kadar yakışıklı görünüyordu k i Amelia ona biraz 

daha uzunca baktı. “Gözlerinde o uzak bakışlar belirdiğinde 

neler düşündüğünü merak ettiğim doğru ama gönül mesele

lerine ilgim bununla sınırlı.”

“Neler kaçırdığın konusunda hiçbir fikrin yok.” 

‘Duygusuzca davrandığım için beni bağışla ama kaçırdığım 

şey senin bir türlü kurtulamadığm melankobyse, kesinlikle 

istemem. Sende yeterince çekici görünüyor ve sana, karşı koy

makta zorlandığım bir gizem kazandırıyor. Ne yazık ki bende 

o kadar iyi durmaz. Korkarım ben çok sefil görünürdüm ve 

bunu hiçbirimiz istemeyiz.”

“Ware Kontu ve sefalet mi?”

Ware alaycı bir tavırla ürperdi. “Elbette ki neredeyse im 

kânsız.”

“Neredeyse.”
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“Görüyorsun ya, Amelia, sen benim için mükemmelsin. 

Yanında olm aktan çok zevk alıyorum. Dürüstlüğünü ve ne

redeyse her konuda rahatlıkla konuşabilmemizi seviyorum. 

Aram ızda bir belirsizlik ya da dikkatsizce bir davranış için 

misilleme yapma korkusu yok. Sen beni incitemezsin, ben seni 

incitemem çünkü olmayan duygular varmış gibi davranmıyoruz. 

Düşüncesizce davranıyorsam, nedeni seni incitmek istemem 

değil, bunu sen de biliyorsun. Son nefesime kadar arkadaşlı

ğım ızdan zevk alacağım ve buna değer vereceğim.”

Onları tekrar balkona döndürecek merdivenin dibindeki 

basamağa geldiklerinde Ware duraksadı. Kısa süreü mahremiyet 

büyüleri sona ermek üzereydi. Ameba’mn onunla istediği kadar 

zaman geçirebilmeyi dilemesi, evlilik için bir diğer nedendi. 

A kşam larını sona erdirecek tek şey, şimdilik Am eba’nm çok 

direndiği cinsel birliktebkti.

Colirile paylaştığı öpücüklerin anısı hâlâ silinmemişti ve 

Ware’i hayal kınkbğma uğratma riskini göze alamıyordu. Yakm- 

laşmalannm yaratabileceği herhangi bir tuhaflıktan korkuyordu. 

Kont yakışikh, etkileyici ve mükemmeldi. Kızardığında ve üstü 

başı dağıldığında nasıl görünüyordu? Nasıl sesler çıkarıyordu? 

Nasıl hareket ediyordu? Amelia’dan neler bekliyordu?

Bu düşünceleri yaratan şey beklenti değil, endişeydi.

‘Y a  seks?” diye sordu Amelia.

W are’in başı aniden genç kadına döndü ve ayağım bir 

üst basamağa koymuş halde kalakaldı. Mavi gözleri neşeyle 

parıldadı. Merdivenden geri çekilerek Amelia’ya döndü. “Ne 

olmuş ki?”

‘Yani hiç endişe etmiyor musun... şey olmasmdan...” Amelia 

doğru kelimeyi bulmaya çalıştı.

“Hajnr.” Ware’in sesinde kesin bir güven vardı.
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“Hajor m ı?”
“Seninle seksi düşündüğümde içinde hiç endişe yok. Heves 

var, evet, ama endişe yok.” Ware aralarındaki kısa mesafeyi 
bir anda kapayarak Amelia’ya doğru eğildi. Sesi müstehcen 

bir fısıltı gibiydi. “Bu nedenle tereddüt etme. Genciz. Evlenip 

bekleyebiliriz veya beklejdp som-a evleniriz. Yüzüğüm parma- 

ğmdayken bile senden istemediğin bir şey talep etmem. Henüz 

değil.” Ware’in dudakları seğirdi. “Ancak birkaç yıl sonra bu 

kadar sabırlı olmayabilirim. Sonuçta baba olmam gerekiyor 

ve seni son derece cazip buluyorum.”

Ameha düşünceli bir tavırla başmı yana yatırdı. Ve sonra 

başıyla onayladı.

“Güzel,” dedi Ware, memnun bir tavırla. “Ne kadar sabır 

gerektirse de, ilerleme daima iyidir.”

“Belki de düğün ilanım yayınlamanın zamam gelmiştir.” 

‘Tanrı aşkma, işte bu kesinlikle bir üerleme!” diye bağırdı 

Ware, abartılı bir heyecanla. “Şimdi gerçekten adım atm aya 

başladık.”

Amelia güldü ve Ware yaram az bir tavırla göz kırptı. 

“Birlikte mutlu olacağız,” diye söz verdi.

“Biliyorum.”

Ware maskesini tekrar takmak için bir an bekledi ve Amelia 

onu beklerken etrafa bakmdı. Mermer tırabzam  izlerken tuğla 

duvarı saran sarm aşıkları gördü. O görsel yol daha ilerideki 

başka bir balkona uzamyordu ve o balkon, konukların balo 

salonundan uzaklaşmalarım engellemek için aydmlatümaımştı. 

Ancak karanlık özellikle iki konuk için pek anlam  taşım ıyor 

gibiydi. Ve Ameha’mn dikkatini çeken şey, o iki kişinin neden 

orada olduklan değildi. Am elia daha çok orada olanların kim  

olduğuyla ilgileniyordu.
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ikinci balkonu örten derin gölgelere rağmen, maskesinin 
beyazlığından, giysilerinin ve saçlanmn geceye uyumundan, 

Amelia o hayalet takipçisini tannmştı.

“Lordum,” diye mırıldandı, körlemesine uzamp Ware’in 

kolunu tutarak. “Şuradaki beyefendileri görüyor musunuz?’

Amelia bakışlarını ikinci balkondan ayırmazken, Ware’in 

de işaret ettiği yere baktığım hissetti.

“Evet.”

“Şu siyah giysili bay, daha önce benimle çok yakından 

ilgilendi.”

Kont son derece ciddi bir tavırla Amelia’ya baktı. “Sen 

konuyu hafife almıştm ama şimdi endişelendim. Bu adam seni 

rahatsız mı etti?’

“Hayır.” İki adam ayrüıp aksi yönlere yürüyerek birbirlerin

den uzaklaşırken Amelia gözlerini kıstı; hayalet uzaklaşırken, 

diğer adam Amelia’ya doğru yürüyordu.

“Ama onunla ilgili seni rahatsız eden bir şey var.” Ware, 

Amelia’nm elini kendi kolunun ön kısmma kaydırdı. “Ve şu

radaki randevusu da biraz düşündürücü.”

“Evet, aym fikirdeyim.”

“Babamn gözetiminden çıkalı yıllar geçmiş olsa da dikkatli 

olmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanm ünlü bir kanun ka

çağı akrabası olduğunda, her bilinmeyen bir şüphelidir. Tuhaf 

kişiliklerin senin etrafında dolaşmasma izin veremeyiz.” Ware 

genç kızı hemen basamaklardan çıkardı. “Belki de gecenin geri 

kalanında yanımdan ayrılmasan iyi olur.”

“Ondan korkmak için bir nedenim yok,” diye karşı çıktı 

Amelia. “Sanırım beni daha çok şaşırtan, onun benimle ilgi

lenmesi değil, benim ona verdiğim tepki.”
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“Ona verdiğin tepki mi?” Ware kapının iç tarafında durak

sayarak Amelia’yi j^ana, balkona çıkıp içeri girenlerin yolundan 

uzağa çekti. “Nasıl bir tepki?’

Amelia maskesini yukan kaldırdı. Adamın güçlü görünüşüne 

ve varbğına hayranlık duyduğunu, bu yorum a hak  ettiğinden 

daha fazla anlam jniklemeden nasıl açıklayabilirdi? “İlgim i 

çekti. Bana yaklaşıp kim olduğunu açıklam asını bekledim .” 

“Başka bir erkek hayal gücünü böylesine çabucak kışkırttığı 

için endişelenmek miyim?” K ont’un sesi alaycıydı.

“Hayır.” Am eha gülüm sedi. A rk ad aşlık ların ın  rah atlığ ı 

onun için paha biçilmezdi. “T ıpkı sen başka kad ın lara  ilgi 

duyduğunda benim endişelenm ediğim  gibi.”

“Lord Ware.”

İkisi de kendilerine yaklaşan  adam a döndüler. A dam  öyle

sine kısa boylu ve taknazdı k i m askesine rağm en kim  olduğunu 

anlamak zor değildi: Sir Harold Bingham, bir Bow Street yargia . 

“Sir Harold,” diye selam ladı W are.

“İyi akşam lar, B ayan  Benbridge,” dedi yargıç, n a z ik  ta r 

zıyla gülüm seyerek. Sert bir yargıç olarak  tam m rdı am a ayn ı 

zamanda adil ve büğe o larak görülürdü.

Am eha ondan oldukça hoşlam rdı ve  adam m  selam ın a k a r 

şılık verirken sıcak davran m ası bu n u  doğruluyordu.

W are genç kıza  doğru eğilirken  sesini sadece onun du- 

yabüeceği şeküde kıstı. “B an a  b iraz izin  v erir  m isin? Ş u  söz 

konusu hayranım  kendisiyle b iraz kon u şm ak istiyorum . B elk i 

kim liğini öğrenebiliriz.”

“Elbette, Lordum .”

İki adam  biraz u za k la ştü a r v e  A m elia ’m n  b a k ış la r ı balo 

salona dönerek tam dık jdizleri taradı. Y a k ın la rd a  b ir lik te  otu 

ran  bazı tam d ık lar görerek onlara doğru yöneldi.
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Birkaç adım sonra kaşlanm  çatarak duraksadı.

Beyaz maskenin ardm daki adamın kim olduğunu bilmek 

istiyordu. M erak içini kemiriyor, zihnini kurcahyor ve onu 

huzursuz ediyordu. Adam ın ona bakışında büyük bir derinlik 

vardı ve Am elia göz göze geldikleri am unutamıyordu.

Aniden topuklanm n üzerinde dönüp yine dışan çıktı ve 

basam aklardan arka bahçeye indi. Ortahkta dolaşan çok sayıda 

konuk vardı ve hepsi gürültüden, kalabalıktan biraz uzaklaş

m ak istiyordu. W are’le birlikte yürüdüğü patikayı izlemek veya 

karan lık  olan ikinci balkonun bulunduğu sağ tarafa dönmek 

yerine, sola doğru ilerledi. Birkaç metre ileride, Venüs’ün mer

m er b ir heykeli yan m  ay şeklinde bir banlan durduğu yan  

dairesel bir alanı süslüyordu. Çim enliği ve havuzu saran aym 

porsuk çalılarıyla  çevrelenm işti ve şu anda boştu.

A m eha heykelin  yanında duraksayarak eniştesinin adam- 

la n m  gizlendikleri yerden çıkaracak belli bir melodiyle ıslık 

çaldı. H âlâ konm uyordu ve her zam an da korunacağım tahmin 

ediyordu. C hristopher St. John gibi ünlü bir korsan ve kaçak

çının baldızı olm anın kaçınılm az sonucuydu bu.

B azen  her am m n izlenm esinden kaynaklanan m ahrem i

yet yoksunluğu onu kızdırıyordu. H ayatım n böyle önlemleri 

gereksiz k ılacak  kadar basit olm asım  dilem ekten kendini ala

m ıyordu. A m a diğer zam anlarda -b u  gece olduğu gib i- bu 

görünm eyen korum a onu rahatlatıyordu. A sla  göz önünden 

u zak  tutu lm uyordu k i bu  da hayalet yabancıyı farkh bir açı

dan görm esini sağhyordu. St. John’ın adam larının bu kadar 

yakm da olması, ona m erakım  gidermesi için önemh bir yardım 

fırsatı da sağhyordu.

B eklerken  ayağım  sabm sızca çakılların  üzerine vurdu. 

A dam ın  yak laştığ ım  da bu yüzden duymadı. A n cak varlığım
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hissetmişti. Bunun farkmdahğıyla ense tüyleri diken diken 
oldu ve hafif bir şaşkınlık iniltisiyle hızla ona döndü.

Adam dairenin girişinde, zorlukla dizginlendiği anlaşı
lan güçlü bir enerjiyle, uzun boyu ve muhteşem vücuduyla 
karşısında duruyordu. Ayın solgun ışığının altında, adamın 
mürekkep siyahı bukleleri bü' kuzgun kanadı gibi parıldıyor, 
gözleri Ameha’yı meraklandıran bir derinlikle ışıldıyordu. S ır
tında, yere kadar uzanan bir pelerin vardı ve gi'i saten kumaş, 
siyah giysilerin arkasında çarpıcı bir fon oluşturuyor, adamın 
gücünü ve cüssesini daha çok vurguluyordu.

“Sizi arıyordum,” dedi Amelia, yumuşak bir sesle ve çe
nesini kaldırarak.

“Biliyorum.”
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İkinci Bölüm

Hayaletin sesi derin, kısık ve konuşması aksanlıydı. Esmer 
tenine ek olarak aksam da yabana olduğunu doğruluyordu.

“Benden korkmayın,” dedi adam. “Sadece saygısızhğım 
için özür dilemek istiyorum.”

“Korkmuyorum,” diye karşüık verdi Amelia, adamm om
zunun arkasından diğer konuklann durduğu yere bakarak.

Adam yana çeküdi, kolunu yana açtı ve öne eğüerek se
lam verdi.

“Bana söyleyeceğiniz tek şey bu mu?” diye sordu Amelia, 
adamın yanından ajTilmaya niyetli olduğunu anlayarak.

Adamm güzel dudaklan hafifçe büzüldü. “Dahası olmab mı?’
“Ben...” Amelia kaşlarım çattı ve bir an için bakışlarmı 

kaçırarak düşüncelerini düzgün cümlelere dönüştürmeye ça
lıştı. Adam kendisine bu kadar yakın dururken düşünmekte 
zorlamyordu. Uzaktan çekici gelen şey şimdi neredeyse eziciydi. 
Adam fazlasıyla ciddiydi... Amelia bunu beklememişti.

“Sizi alıkoymak istemem,” diye mırüdandı adam, yatıştmcı 
bir ses tonuyla.



“S a y g ıs ız lık ,” d iye  te k ra r la d ı A m elia .

“E vet. S ize  b a k ıy o rd u m .”

“F a r k  e ttim ,” dedi gen ç k ız , k ey ifs izce .

“B en i b a ğ ış la y ın .”

“G e re k  yok. S ize  k ızm a d ım .”

A d a m ın  h a re k e te  geçm esin i bekled i. A d a m  k ü çü k  d a ire 

n in  d ışın a  ç ık ıp  te k ra r  a rk a  b ah çen in  a n a  b ö lü m ü n ü  iş a re t  

edince, A m elia  başım  olum suz anlam d a salladı. A d a m ın  on d an  

b ir an  önce k u rtu lm a y a  h ev esli o lm ası k a rş ıs ın d a  gen ç k a d ın  

d u d a k larm ı büzdü.

“A d ım  B a y a n  A m elia  B en brid ge.”

A d a m  gözle görü lür şekild e h a re k e ts iz  kald ı; te k  h a re k e ti 

göğsün ün  k a lk ıp  in işiyd i. B ir  a n lık  tered d ü tten  so n ra  k ra liy e t  

ta rzıy la  eğilerek, “B en im  için b ir  zevk, B a y a n  B en bridge. A d ım  

K o n t R eynaldo M ontoya,” dedi.

“M ontoya,” diye te k ra rla d ı A m elia , ad am ın  a d ın ı d ilin de 

ta rtarca sm a . “İspanyol. A m a  a k sa n m ız  F ra n s ız .”

A dam  ba şım  k ald ırd ı v e  A m e lia ’jn d ik k a tle  in celedi; b a 

k ış la rı genç k ızın  k a rm a şık  saç m odelinden a y a k k a b ıla r ın a  

k a d ar indi. “S izin  de soyadım z İngiliz a m a y ü z  b a tla r ın ız d a  

yaban cı özellik ler var,” diye vurguladı.

“A nnem  İspanyol’du.”

“V e siz büyüleyicisin iz.”

Am eba böylesine b asit bir iltifat k arşısın d a  ne k a d a r e tk i

lendiğine şaşırarak  sert bir şekilde nefes aldı. H er gü n  b u  tü r 

iltifatlar duyuyordu ve bu n ları an cak  h a v a  d u ru m u yla  ilg ili 

bir yorum  k adar ciddiye alıyordu. A n cak  M on toya ’m n  ta rz ı 

san ki kelim eleri değiştirm iş, onlara derin  bir d u ygu  k a z a n 

dırm ış gibiydi.
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“Görünüşe bakılırsa tekrar özür dilemem gerekiyor,” dedi 

Kont, fazla m ütevazı bir gülümsemeyle. “Kendimi daha fazla 

küçük düşürmeden sizi salona geri götürmeme izin verin.”

Amelia ona uzandı ama sonra kendine hâkim olarak üd eliyle 

m askesinin sapm ı kavradı. “Pelerininiz... Gidiyor musunuz?”

Adam  başıyla onayladı ve aralarındaki gerginlik daha da 

arttı. Adamm kalm ası için bir neden yoktu ama yine de Ameha 

ikisinin de bunu istediğini fark etti.

B ir şey adam ı tutuyordu.

“Neden?” diye sordu Am elia, jmm uşak bir sesle. “Henüz 

beni dansa kaldırm adım z, benimle flört etmediniz veya tekrar 

görüşebilm em iz için daha sonra nerede olacağınız konusunda 

herhangi bir im ada bulunm adım z?”

M ontoya küçük daireye tekrar girdi. ‘T a z la  cüretkârsınız. 

B ayan  Benbridge,” diye genç kadım  azarladı.

“S iz  de bir korkaksım z.”

M ontoya, A m elia ’m n biraz ilerisinde dimdik durdu.

Serin  bir akşam  esintisi A m elia ’mn omzıma dokunarak 

sırtından sark an  uzun buklelerden birini savurdu. Kont’un 

b a k ışları p arlak  bukleye odaklandı ve sonra genç kızm  gö

ğüslerine kaydı.

“B an a  bir erkeğin  m etresine baktığı gibi bakıyorsunuz.”

“Ö yle mi?” M ontoya’m n sesi daha alçak ve yum uşaktı, üs

te lik  şim di aksam  daha da belirgindi. B ir âşığın ya da baştan 

çıkancım n ses tonuyla konuşuyordu. Amelia onun sesinin fiziksel 

bir dokunuş gibi teninde dolaştığım  hissediyor ve bundan zevk 

ahyordu. Dondurucu bir günde sıcak bir evden çıkm ak gibiydi. 

D uygun un  ani etk isi şaşırtıcı ve nefes kesiciydi.

“S iz bu  b ak ışı nereden biliyorsunuz. B ayan Benbridge?’

Sylvia Day  25



“Ben birçok şeyi bilirim . Ancak benimle yakınlaşmamaya 
karar verdiğinizden, ne olduklarını asla öğrenemeyeceksiniz.” 

Montoya kollanm göğsünde kavuşturdu. Bu  bir meydan 
okumaydı ama yine de Amelia’yi gülümsetmişti çünkü adamm 
kalmaya niyetli olduğunu gösteriyordu. En  azından bir süre 
daha. ‘Y a  Lord W are?” diye sordu Montoya.

“Ne olmuş ona?”
“Bildiğim  kadanyla onunla nişanlısım z.”
“Öyleyim.” Amelia, Montoya’mn çenesinin gerildiğini fark 

etti. “Lord Ware’le bir ahp veremediğiniz mi var?”

Kont cevap vermedi.
Amelia yine aj^ağmı yere vurmaya başladı. ‘‘Birbüimize ükel 

tepkiler veriyoruz, Kont Montoya. Çekici bir adam olduğunuzu 

itiraf etmekle birlikte, kadınların ügisine alışkın olduğunuzu 

düşündüğümü belirtmeliyim. Kendi adıma, daha önce benzer 

bir durumun başıma hiç gehnediğini kesinlikle söyleyebilirim. 

Baş döndürücü erkekler peşime takılm az...”

“Bana eskiden tanıdığım birini hatırlatıyorsunuz,” dedi 

Montoya, Ameha’nm sözünü keserek. “Çok fazla değer verdi

ğim bü- kadım.”

“Ah!” Amelia ne kadar çabalasa da, hayal kırıklığını giz

leyememişti. Montoya onu başka biriyle karıştırm ıştı. Y ani 

ashnda onunla değü, ona benzeyen bir kadınla ügüeniyordu.

Amelia arkasım dönerek küçük banka oturdu ve rahat 

etmek için dalgm bir tavırla eteğini düzeltti. Maskesini eldivenli 

parmak uçlarında çevirerek elleriyle oyalandı.

“Özür düeme sırası bende.” Amelia başım arkaya yatırarak 

Montoya’mn gözlerine baktı. “Sizi zor bir duruma soktum  ve 

gerçekte gitmek istemenize rağmen sizi kalm aya zorladım.”
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Montoya’mn, başını düşünceli bir tavırla yana yatırması, 
Ameba’nm onun yanardöner maskesinin altmdaki yüz batlarım 
görmeyi dilemesine neden oldu. Yüzü tam olarak görünme
mesine rağmen, adamı son derece çekici buluyordu; sesinin 
mırıldanır gibi çıkması... dudaklarmın şehvet uyandıran bi
çimi... duruşundaki o sarsılmaz özgüven...

Ama tamamen sarsılmaz da değildi. Amelia onu, bir ya
bancının yapamayacağı şekillerde etkilediğinin farkmdaydı. 
Montoya da onu aym şekilde etkiliyordu.

“Duymak istediğiniz bu değildi,” dedi Montoya, Amelia’ya 
yaklaşırken.

Amelia’nm bakışlan adamm çizmelerine kaydı ve pelerininin 

çizmelerinin etrafinda dalgalandığım izledi. Adam bu giysilerle 

görkemb görünüyordu ama Amelia ondan korkmuyordu.

Genç kız ne diyeceğini büemeyerek umursamaz bir tavırla 

elini salladı. Adam haklıydı; Amelia fazla cüretkârdı. Ancak 

Montoya’nın ügisini heyecan verici bulduğunu açıkça itiraf 

edecek kadar da cüretkâr değüdi. “Umanm aradığmız kadım 

bulursunuz,” dedi Amelia.

“Korkanm bu mümkün değü.”

“Ah, neden?”

“Onu jnllar önce kaybettim.”

Montoya’nın sözlerindeki özlemi hisseden Ameba onu an- 

hyordu. “Kaybımz için üzüldüm. Ben de çok değer verdiğim 

birini kaybettim ve nasıl olduğunu büiyorum.”

Montoya, Amelia’mn yanına oturdu. Bank küçüktü ve 

kıvnm iı biçiminden dolayı, Ameba’mn eteğinin Montoya’mn 

pelerinine değmesine neden oluyordu. Birbirlerine bu kadar 

yakın oturmaları doğru değüdi ama Ameba itiraz etmedi. Bunun 

yerine, derin derin nefes aldı ve Montoya’dan yajalan sandal
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ağacı ve lim on koku su n u  a lg ılad ı. C an lı, to p ra k sı v e  e rk e k si. 

A dam m  kend isi gibi.

“B enim  çektiğim  a cıy ı çek m ek  için  fa z la  g e n çsin iz ,” d iye 

m ırıldandı M ontoya.

“Ö lüm ü k ü çü m sü yorsu n u z. V icd a m  y o k tu r  v e  g e rid e  ka- 

lan larm  y aşıy la  ilg ilen m ez.”

Am elia’nm m askesinin sopasun süsleyen kurdeleler yu m u şak  

esintide hafifçe titreşti ve  M on toya ’m n  e ld iven li eUne savru ld u . 

L avan ta  rengi, pem be v e  a çık  m a vi sa te n in  sim siy a h  k u m a şın  

üzerind eki görü n tü sü  y in e  A m e lia ’m n  d ik k a tin i can lan d ırd ı.

O radan  geçen lere n a sıl gö rü n ü rlerd i?  A m e lia ’m n  gü m ü ş 

rengi dan telleri ve çok re n k li ç içek lerin in  y a n ın d a  M on to ya ’m n  

ren ksizliğ i.

“B u ra d a  te k  b a şın ıza  k a lm a m a lıs ın ız ,” dedi M on toya, k u r

deleleri b a şp a rm ağ ı v e  iş a re t p a rm a ğ ı a ra s ın d a  o v a la y a ra k . 

Eldivenlerin in  üzerind en  on la n  hissedem eyeceğin den , h a re k e ti 

sadece A m e lia ’y a  a it  o lan  b ir  şeye  do k u n m a iste ğ in e  direne- 

m em esinden  k a y n a k la n m ış  g ib i görü nü yordu .

“B en  y a lm zlığ a  a lışk ın ım d ır.”

“H oşu nu za gid iyor m u peki?”

“T am d ık  b ir  şey.”

“B u  b ir cevap  değil.”

A m elia  ona b a k ark e n  b irin in  a n cak  çok y a k ın d a  du ran  

birine baktığ ı zam an  görebileceği p ek  çok deta3u fa rk  ediyordu. 

M ontoya’m n, badem  biçim li gözlerin i çev re leyen  u zu n  v e  ka- 

b n  k irp ik leri vardı. Ç ok gü zeld iler. E g zo tik tiler. B ilgeyd iler. 

D ışa n d a n  olduğu k a d a r içeriden y a n s ıy a n  gö lgelerle  vu rgu - 

lam yorlardı.

“N a sd  biriydi?” diye sordu A m elia . “O ld u ğu m u  san d ığın ız  

kadın.”



Montoya’mn hafif gülümsemesi, gamzelerinin olduğunu 

gösteriyordu. “Önce ben sordum,” dedi.

Am elia, Montoya’nm alaycı gülümsemesinin biraz daha 

yayıldığını görebilmek için abartıb bir şeküde iç çekti. Adam 

gülüm sem esini asla tam am en serbest bırakmıyordu. Ameba 

bunun nedenini ve o gülümsemenin tamamım nasü görebi

leceğini m erak etti. “Pekâlâ, Kont Montoya. Sorunuza cevap 

olarak, evet, yalnız olm aktan zevk alıyorum.”

“Birçok kişi yalnızlığı taham m ül edilmez bulur.”

“Ç ünkü h ayal güçleri yok. A ncak benim hayal gücüm çok 

zengindir.”

“Ö yle mi?” M ontoya hafifçe A m eba’ya doğru eğüdi. Duru

şuyla geyik derisi pantolonu güçlü bacak kaslann m  üzerinde 

gerüdi. A ltın da yayılan  gri saten tezat oluşturuyor, Ameba 

bütün ayrm tüan ve düzlükleri, bütün kas kirişlerini görüyordu. 

“S iz ne h a yal ediyorsunuz?’

A m eba zorlukla jm tkunurken bakışlarını görüntüden ayı

ram adığım  fark  etti. Tam  anlam ıyla şehvetle, cinsel bir ügiyle 

bakıyordu.

“H ım m ...” A m elia  b ak ışlan n ı zorlukla çekerken kendi 

düşüncelerinin yönünden sersem lem iş haldeydi. “Hikâyeler. 

P eri m asalları filan.”

Y a rım  m aske K ont’un yüz batlarım  gizlediği için Am eba 

em in olam ıyordu fak at M ontoya’m n bir kaşım  kaldırdığm dan 

şüphelendi. “B u h ikâyeleri yazıyor m u su n uz?’

“B azen .”

“O n ları ne yapıyorsunuz?”

“B enim  sorum u cevaplam adan bir sürü soru sordunuz.” 

M ontoya’m n koyu renk gözleri sıcak bir eğlenceyle parladı. 

“Skor m u tutuyoruz?”
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“SİZ tutuyordunuz,” diye vurguladı Am elia. “Ben sadece 

sizin belirlediğiniz kuralları izliyorum .”

İşte! B ir gamze. Am elia görmüştü.

“Cesurdu,” diye mırıldandı Montoya, “sizin gibi.”

Am elia M ontoya’mn yanağm daki o m inik çuku ra  vu ru 

lunca kızardı ve bakışlarını kaçırdı. “B u özelliğinden hoşlanır 

m ıydım z?’

“Bu özelliğine bayılırdım .”

M ontoya’mn ses tonunun yakın lığ ı A m elia ’y ı ürpertti. 

M ontoya yerinden k a lk arak  elini A m elia ’y a  doğru uzattı. 

“Ü şüm üşsünüz, B ayan Benbridge, İçeri girm elisin iz.”

Am elia başm ı kaldırıp ona baktı. “B enim le birlik te  içeri 

girer m isin iz?’

Kont başım  olum suz anlam da salladı.

Am elia kolunu u zatarak  p arm akların ı K o n t’un  a vu cu n a  

yerleştirdi ve kendisini ayağa  k ald ırm asın a izin  verdi. M on

toya’mn eli iri ve sıcak, tu tu şu  güçlü ve kendin den  em indi. 

Am elia adamm elini bırakm aya isteksizdi ve onun da aym  şeyi 

hissettiğini fark edince m em nun oldu. U zu n ca  b ir an  b irb ir le

rine dokunarak öylece du ru rlarken  te k  ses h a fif  n efes a lış la rı 

ve ardından gelen nefes verişleriyd i... T a  k i d an s m ü ziğin in  

joım uşak melodileri gece m eltem inde k u la k la rın d a  sü zü len e  

kadar.

Montoya genç kadım n efini daha s ı b  tuttu  ve nefesi değişti. 

Am eba onun düşüncelerinin de k e n d isin in k ilerle  a yn ı yöne 

aktığım n farkm daydı. M askesin i jrüzüne k a ld ır ırk en  derin  bir 

reverans yaptı.

“Bir dans,” diye k ibarca zorladı genç kad ın . K o n t kıpır- 

damaymca. “Bem m le özlediğiniz kad m m ışım  gibi d a n s edin .”
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“Hayır.” Bir anlık tereddütün ardından Montoya genç kızm 

eline doğru eğildi. “Sizinle dans etmeyi tercih ederim.”

Bundan çok etkilenen Am elia’nm boğazı düğümlendi ve 

herhangi bir cevap veremedi. Sadece yerinde hafifçe yükselerek 

ve Montoya’ya yaklaşıp geri çekilerek dans adımlarma başladı. 

Olduğu yerde yavaşça döndükten sonra Kont’un etrafında bir 

daire çizdi. A yakların ın  altındaki çakılların çıtırtısı müziği 

bastırıyordu fakat Am elia melodiyi zihninde duyuyor ve kendi 

kendine mırıldanıyordu. Montoya ona derin sesiyle güçlü bir 

şekilde eşlik  edince seslerinin birleşm esi Am elia’yı büyüledi.

B ulu tlar gökyüzünde süzülüyor, parlak bir ay ışığı huz

m esinin çiftin küçük alanlarını aydınlatm asına izin veriyordu. 

Işık, çitleri gümüş rengine, Montoya’mn maskesini parlak inciye 

dönüştürüyordu. Saç örgüsünü sabitleyen siyah saten kurdele 

bukleleriyle birleşiyor, p arlaklıkları ve renkleriyle neredeyse 

b ir gibi görünüyorlardı. A m elia ’m n eteği Kont’un  pelerinine 

sürünüyor, M ontoya’m n tıraş kolonyası genç kızm  parfümüyle 

karışıyordu; birlikte tek bir anda kaybolmuşlardı. Ameha orada 

hapsolm uş, kap an a k ısılm ıştı ve -b ir  an iç in - asla özgür k a l

m am ayı düedi.

Sonra b ir ku şu n  belirgin  şakım ası o kozayı dağıttı.

Bu, St. John’m  adam lan m n  bir uyarışıydı.

A m elia  sendeledi ve M ontoya onu düşm em esi için yaka

la y a ra k  kendine çekti. A m elia ’m n kolu aşağı inerken Monto

y a ’nm  m askesini de beraberinde sürükledi. Kont’un ılık ve 

brendi kokulu  nefesi genç k ızın  dudaklarm a değdi. Boy farkı 

yüzün den  A m elia ’nın  göğüsleri Kont’un  karm nm  üst kısm m a 

yapışm ıştı. M ontoya onu öpm ek istese eğilm esi gerekirdi ve 

A m elia  bunu arzuladığım  fark etti; o güzel biçimh dudaklarm  

kendin inkilere bastırışım  tatm ak istiyordu.

Sylvia Day  31



“Lord Ware sizi anyor,” diye fısıldadı Montoya, bakışlarını 
Amelia’mn gözlerinden ayırmadan.

Amelia başıyla onayladı ama kendini çekmek için her

hangi bir girişimde bulunmadı. O da bakışlarını Montoya’nın 

gözlerine dikmişti, izliyordu. Bekliyordu.

Tam Amelia onun bunu yapmayacağından emin olduğu 

anda Montoya o sessiz daveti kabul etti ve dudaklarım Ame- 

ba’nınldlere değdirdi. Dudaklan birbirlerine kenetlenirken Kont 

inledi. Maske Amelia’mn hissizleşen parm aklanndan kayarak 

çakılların üzerine yuvarlandı.

“Hoşça kal, Amelia.”

Montoya onun dengesini bulmasma yardım ettikten sonra 

pelerinini savurarak döndü, alçak bir çitin üzerinden atladı 

ve gölgelerin arasına karıştı. M alikânenin arkasına doğru de

ğil, ön tarafa yönelmiş ve bir an sonra gözden kaybolmuştu. 

Onun ani gidişiyle sersemlemiş olan Am elia, başm ı yavaşça 

bahçeye doğru çevirdi. W are’in hızlı adım larla yaklaştığını ve 

arkasmdan başka adamların da geldiğim gördü.

“Burada ne yapıyorsun?” diye sordu Ware, öfkeli bir tavırla 

etrafa bakınırken. “Seni ararken deliye döndüm.”

“Özür dilerim.” Amelia bundan daha fazlasım  söyleyemedi. 

Uyan ıshğmı açıkça tamdığı anlaşılan Montoya’ja düşünüyordu.

Bir an için gerçekti ama artık değildi. Am eha’nm olacağım 

düşlediği hayalet gibi o da uçup gitmişti.

Ve kesinlikle şüphe uyandırıcıydı.

“Dün gece olanlan açıklam a zahm etine girecek misin?”

Amelia sessizce iç çekti am a dışandan sadece sevim li bir 

tavırla gülümsedi. “Nejn açıklayacağım ?”
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Christopher St. John —korsan, katil, sıradışı kaçakçı— onun 
gülümsemesine karşılık verdi fakat safir rengi gözleri keskin 
bakıyor ve ölçüp biçiyordu. “Neden söz ettiğimi gayet iyi bi
liyorsun.” Başını ik i yana salladı. “Bazen ablana o kadar çok 
benziyorsun ki bu beni endişelendiriyor.”

Asü endişelendirici olan, St. John’ın nasd dahî bir yakışık
lılığa sahip olduğuydu; bir de zihninin nasd şeytanca çalıştığı 
düşünülürse. Onun evinde ydlarca yaşamasma rağmen, Amelia 
onu her görüşünde hâlâ çekicdiğine şaşırıyordu.

“Ah, bu ne kadar güzel bir yorum!” diye haykırdı Amelia, 
derin bir samimiyetle. “Teşekkür ederim.”

“Haspa. Şim di her şeyi anlat bakahm.”
Başka b ir adam, Am elia’dan paylaşmak istemediği bir 

b ilgiyi alm aya çalışırken zorlamrdı. Ama buğulu sesli korsan 
ta tlı sözlerle konuşmaya başladığında, ona direnmek imkân
sızdı. San  saçlan ve teni, çekici dudaklan ve mücevher gibi 
gözleriyle, Am elia’ya b ir meleği hatırlatıyordu çünkü ancak 
dahî b ir varhk baştan ayağa bu kadar mükemmel şekilde bi- 
çim lendirilebilirdi.

Ölüm lülüğüne dair tek işaret ağız ve göz kenarlarındaki 
çizgilerdi; zorluklar ve stresle geçen bir hayatm kam tları. Bu 
izler Am elia’nın ablasıyla evlendiğinden beri bir hayli yumu
şam ışlardı fakat asla tamamen silinmemişlerdi.

“B ir  erkeğin sıradışı ilg isini fark ettim. O da berüm fark 
ettiğim i fark etti ve açıklam ak için bana yaklaştı.”

Christopher siyah deri koltuğunda arkasma yaslanarak 
dudaklanm  büzdü. Arkasm da arka bahçeye bakan -tabii bir 
arka bahçe olsaydı- büyük bir pencere vardı. Evin  bir arka 
bahçesi yoktu; bunun yerine düz, görünmeden eve yaklaşm ayı 
im kânsız k ılan  b ir çim enlik vardı. St. John’ın olduğu gibi, bir
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insanın sajnsız düşmanı olduğunda, gardım asla indiremezdi- 
özeUikle de önemsiz estetik nedenlerle. “Açıklam ası neydi?” 

“Ona kaybettiği bir sevgilisini hatırlatm ışım .”
St. John güler gibi bir ses çıkardı. “W are’i neredeyse mah

cup edecek ve korkunç bir skandala neden olabilecek akıllıca 
bir mazeret. Buna kandığına inanam ıyorum .”

Tazelenen suçluluk duygusuyla kızaran Am eha yine de 
itiraz etti. “Sam im iydi!” Herhangi birin in  o kadar iy i melankob 
rolü yapabileceğine inanmıyordu. Bu  kendisinin de b ir terslik 
hissetmediği anlamma gelmiyordu ama Montoya’n ın duygusal 
tepkisine inamyordu.

“Dün gece adam larım  onu takip etti.”

Amelia başıyla onayladı; bu kadarım  bekliyordu. “Evet?” 

“Ve izini kaybettiler.”

“Bu  nasü mümkün olabüir?”

St. John onun şaşkınlığına gülümsedi. “Biri takip edildiğinin 

farkındaysa ve peşindeki gölgelerden kurtulm asım  sağlayacak 

eğitimi almışsa, mümkündür.” Gülüm sem esi silindi. “Adam 

terk edilmiş bir masum filan değü, Am elia.”

Ameha kaşlarım  çatarak yerinden kalktı ve bu St. John’ı 

da kalkmaya zorladı. Amelia’mn çiçekli eteği bacaklarım n etra

fına toplandı ve genç kız düşüncelere dalm ış bir halde odamn 

diğer tarafına döndü. Görünüş aldatıcı olabilirdi. B u oda ve 

sahibi olan kanun kaçağı bunun en güzel örneğiydi. Kırmızı, 

krem ve altın sansı renklerde dekore edilmiş olan çalışma 

odası, tıpkı içinde bulunduğu m alikâne gibi bir soyluya, bir 

lorda ait olabilirdi. Burada asü amacım ele veren bir şey yoktu: 

Büyük ve son derece yasadışı bir kaçakçüık organizasyonunun 

karargâhı olması!



“Benden ne istiyor olabilir k i? ’ diye sordu Amelia, önceki 
gece olanları açıkça hatırlayarak. Montoya’nm teninin egzotik 
kokusunu hâlâ alabiliyor, içini ürperten aksanını hâlâ duya
biliyordu. Dudaklarının temasım ve göğüslerinin adamın sert 
karmna değişini hatırlayınca içi titredi.

“Beni hedef alan basit bir uyandan çok daha kötücül bir 
şeye kadar her şey olabilir.”

“Ne g ib i?’ Am elia eniştesine döndü ve onu kendisini bilge 
gözlerle izlerken buldu.

“Seni baştan çıkanp W are’in işine yaramaz hale getirmek 
gibi. Ya da seni baştan çıkarmak ve bana karşı avantaj olarak 
kullanm ak için kendine çekmek gibi.”

“Baştan çıkarma” ifadesi, gizemli ve maskeli Montoya’mn 
Am elia’ya tuhaf şeyler yapması anlamına geliyordu. Bunun 
belki Am elia’yı korkutm ası gerekirdi ama korkutmuyordu.

“Babanın esareti sırasında W are’le tamşmamn ve senin 
skandallarla dolu geçmişine, aüe bağlantüarma aldırmamaya 
istekli olmasımn ne kadar büyük bir şans olduğunu büiyorsun.” 
St. John  parm aklanm  masamn üzerinde sessizce tıklatıyordu. 
“Oğlun b ir m arkiz olacak ve çocuklarm her türlü imkândan 
yararlanacak. Geleceğini tehlikeye atan her şey endişe kay
nağıdır.”

Ameha başıyla onayladı ve W are’le üişkisini maddî kazanç
lara  indirgem enin ona kendisini nasü hissettirdiğim  gizleye- 
bilm eyi um arak yine bakışlannı kaçırdı. Böyle bir evlüikten 
en kazançlı çıkanın kendisi olacağımn elbette ki farkmdaydı. 
W are’m arkadaşı olarak onun için de sadece en iyisini istiyordu. 
Oysa Am elia gibi b iriyle evlenmek her açıdan dezavantajlıydı. 
“Ne yapm am ı istiyorsun?’
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“Kendi başına uzaklaşıp gitme. Adam sana tekrar yakla
şırsa, yan m  metre yanına sokulmasına bile izin verm e.” St. 

JobnTn jdız hatları yumuşadı. Bugün gök m avisi giym işti; bu 

renk sarım sı kahverengi saçlarm a ve belini sıkıca saran güzel 

süslü kuşağa ujnıyordu. “Niyetim seni azarlam ak değil. Sadece 

güvende olmam istiyorum .”

“Biliyorum.” Ancak Am eba bütün hayatım  altm  kafeslerde 

geçirmişti. Bunun sağladığı sevgi dolu güvenlik ve yarattığı 

sınırlam alar arasında gidip geliyordu. U slu  durm aya, kendisi 

için belirlenmiş kurallara uym aya çalışıyordu am a bazen bu 

çok zor oluyordu. Bunun, dam arlarında babasım n kam nın  do

laşm asından kaynaklandığından şüpheleniyordu. K endisiyle 

ilgili değiştirm eyi en çok istediği şeylerden biri buydu. “A rtık  

gidebilir miyim? W are birazdan beni parkta  geziye götürm ek 

için alm aya gelecek ve üzerim i değiştirm em  gerekiyor.” 

“Elbette. Keyfine bak.”

Christopher, A m elia’m n odadan çıkışım  izledikten  sonra 

yerine döndü ama bir an sonra k a n s ı açık  pem be eteğin i sü rü 

yerek içeri girince yine ayağa ka lk m ası gerekti. H er zam an ki 

gibi, sadece onu görm ek bile hem  m u tlu lu k tan  hem  de hisset- 

.' \ tiği cinsel çekim yüzünden nabzınm  hızlan m asm a neden oldu. 

“Bugün m uhteşem  görünüyorsun,” dedi C hristopher, ona 

sarılm ak için m asasım n etrafından dolaşırken. İlk  tan ıştık ları 

andan beri yaptığı gibi M aria  yine ona sokuldu ve C hristopher 

o çok sevdiği sıcak ağırlığ ı h issetti.

“Bunu her gün söylüyorsun,” d iye m ırıldandı M a ria  am a 

gülüm sem esi m em nuniyetini yan sıtıyordu.

“Çünkü her gün öylesin.” C hristop h er k a rıs ın ın  beline 

sarıldı ve kıvrım ların ı sert vü cu d u n a b astırd ı. B o y la n  fark lı 

olm asm a rağm en, bir bulm acam n  ik i p arçası gibi b irb irlerin e  

tıpatıp ujmyorlardı.
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M aria ’nın parlak kuzguni bukleleri kardeşininkilerle ay
n ıydı fakat fiziksel benzerlikleri ancak bu kadardı. Amelia 
zümrüt yeşili gözleri, uzun ve ince vücuduyla merhum babalan 
V ikont W elton’a çekm işti. Neyse k i babası fark lı olan M aria, 
hafif şehla gözleri, kısa boyu ve dolgun vücuduyla İspanyol 
annelerine benziyordu.

St. John ve kansı dikkat çekici bir çiftti; birbirine zıt 

olan görünüşleri, sık sık yorumlara neden olsa da birbirini 

tamamlıyordu. Ancak en fazla dikkati ünleriyle çekiyorlardı. 

Eski Leydi W inter hâlâ “W intry Dulu” adıyla biliniyordu; ük 

iki kocasını öldürdüğü konusunda yaygm  söylentüer olan bir 

kadın olarak. Christopher onun üçüncü ve son kocası, gerçek 

aşkıydı ve sık sik hayatta kaldığı için kutlamyordu.

Karının yatağında bir gece daha hayatta kaldın, diye ta

kılıyorlardı ona.

Christopher bu yorum lara gülümsüyor ve hiçbir şey söy

lemiyordu. Doğru değüdi fakat yanhş kanıyı değiştirmeye de 

çahşımyordu. Gerçekte her gece kansım n kollannda nasü ölüp 

yeniden doğduğunu çok az kişi anlayabilirdi.

“A m eha’yla konuşm am zı duydum,” dedi M aria. “Bence 

durum a yan lış açıdan bakıyorsun.”

“Öyle mi?” İşte gerçek benzerlikleri burada yatıyordu. Dışa- 

n dan  baküdığm da birbirlerinden çok farkh olmalanna rağmen, 

içlerinde birbirlerine inanüm az ölçüde benziyorlardı; ikisi de 

suça eğilim liydi ve çok da düzenbazdüar. “Kaçırdığım  ne?”

“Sen sadece m askeli adam ın Am elia’da neyle ilgüendiğini 

görüyorsun. Y a  A m elia ’nın ona olan ügisi? Beni asü endişe

lendiren bu.”

Christopher karışm a çatık kaşlarla baktı ve kulaklarından, 

om uzlarm dan aşağı dökülen bukleleri, geniş dekolteU, firfır
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bordürlü elbisesinin üzerinden görünen ir i göğüsleri inceledi. 
“Am elia her zaman m erak uyandıran b iri olm uştur; W are ’le 
arkadaşlığı da böyle başlam ıştı.”

“Evet, fakat bu adam ın kendisini öpmesine izin  verm iş. B ir 
j^abancının. Neden? Bunca y ıld ır Çingene sevgilisin in  hasretini 
çekijtor ve W are’i kendinden uzak tutuyordu. Bu  adam da onu 
böylesine etkileyecek ne vard ı?”

“H ım m ...” Christopher başım  eğerek kansım n dudaklarım  
uzun uzun ve iştah la öptü. “Ö lseydim  sen de benim  için  böyle
sine bil' bağ lılık la  yas tu tar m iyd in?” diye sordu, dudaklarım  
karısım nkilerden ayırm adan.

“H ayır.” M aria kocasmı daima büyüleyen gizem li tavrıyla 

gülümsedi.

“H ay ır m ı?”
“Seni benden hiçbir şey ve hiç kim se a lam az, sevgüim .” 

M aria’mn küçük eUeri kocasmm geniş göğsünde dolaştı. “B en de 

seninle birlikte ölürüm. Gitmene ancak bu şekilde izin  veririm.” 

Christopher’ın kalbi derin bir sevgiyle  kabard ı; öyle ki 

duygulanm n gücü bazen onu eziyordu. ‘Y a n i  genç A m e lia ’mız 

bu adam a başkalarm a hissetm ediği şekilde y a k ın lık  duydu. 

Bu konuda ne yapm am ızı ön eriyorsu n ?’

“Onu daha yakm dan izleyelim  ve o adam ı bu lalım . Adam ı 

tam m ak ve niyetini anlam ak istiyorum .”

“Anlaşıldı.” Christopher gülüm sedi. “B ugü n  öğleden sonrası 

için planların var mı?”

“Evet, bir h ayli yoğunum .”

Christopher h ayal k ırık lığ ını g izleyebü diğin i um du. Y ap ıl

ması gereken işler listesi b ir  h a y li k a b a r ık  o lm asın a  rağm en, 

karısıyla bir-iM saat geçirmeye itirazı olm azdı. G ü n ü n  ortasmda 

perdeler ardm a kadar açılm ışken ve odaya gü n eş ış ığ ı dolarken
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sevişmek çok güzeldi; özellikle de kansı üste çıktığında ve gün 
ışığında kıvranm aya başladığında.

Christopher abartılı b ir tavırla  iç çekerek kansım  bıraktı. 
“Keyfine bak, aşkım .”

“Bu  sana bağlı.” M aria’mn koyu renk gözleri şeytanca par
ladı. “Eh , programım saat ikiden dörde kadar ‘sevişmek’ diyor.
Bu  iş i yapabilm ek için  yardım ına ihtiyacım  olacak.”

Christopher hemen tah rik  oldu. “Hizm etinizdeyim , ham- 
m efendi.”

M aria geri çekildi ve Christopher’m pantolonunun önüne 

baktı. “Evet, öyle olduğunu görebiliyorum. Odaya gidelim mi?’ 

“Bunu kesinlikle isterim,” diye inledi Christopher, kamnm 

kayn am aya başladığını hissederek.

B iri açık kapıyı vurdu. İkisi de dönüp baktılar.

“Selam, 'Tim,” dedi Maria, içeri girerken eşikten geçebümek 

için büjnik başım  eğmek zorunda kalan deve gülümseyerek.

A dam  saygıyla başını eğerek selam verdi ve gökgürül- 

tüsü gibi bir sesle konuştu: “Hâlâ benimle konuşm ak istiyor 

m usunuz?”

“Evet.” Tim, Christopher’ın en güvendiği adamlarmdan 

biriydi. A ym  zam anda sonsuz bir sabrı vardı ve kadınlarla iyi 

anlaşıyordu. O nlara büyük şefkat duyduğu açıktı. Kadınlar 

bunu hemen hissediyorlardı ve ona diğer erkeklerle olduğundan 

daha açık davram yorlardı. Tim ’i dinliyor, ona güveniyorlardı 

k i bu  da A m eha’yı dizginlem eye yardım cı oluyordu.

Christopher, M aria ’nm  yüzüne baktı. “Soyunma,” diye fı

sıldadı ku lağm a, sadece k an sın m  duyabileceği şekilde. “Seni 

kendim  soym ak istiyorum .”

“B ir hediyeym işim  gibi,” diye takıldı M aria.
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"Öylesin. En değerli hazinemsin.” Christopher karısının 
bıu-nunun ucuna bir buse kondurarak ondan uzaklaştı. “Tim’le 
Anıeliari izleme göreıa hakkında konuşmam gerekiyor.” 

Aiaria’nın gülümsemesi görülmesi gereken bir manzaraydı. 
"Endişelerimi tahmin etmekte çok beceriklisin. Konuyla ilgifi 
benim yorumlarıma hiç ihtiyaç duymuyorsun.”

“DuiTiyorum,” diye itiraz etti Christopher, ‘Ve değer veriyo
rum.” Sesinde vaat vardı. “Birazdan bunu sana göstereceğim.” 

Maria uzaklaşırken parmaklarını Christopher’ın avucundan 
ka.vdırdı ve elleri a^TiJdı. “Yemekte görüşürüz, Tim ,” dedi ve 
dev adamın .yanından geçip odadan çıktı.

“Elbette, hanımefendi.”
Tim, Christopher’a çarpık bir gülümsemeyle baktı. “Bu 

bakışları tanıyorum, işimiz kısa sürecek, öyle değil m i?”
“Evet. Oldukça. Bayan Benbridge’i gölge gibi izlemeni is- 

ti)’orum.”
“Dün gece olanJan duydum. Merak etme. Benim  yanımda 

güvende olacak.”
“Buna güvenmesem senden böyle b ir şey istemezdim.” 

Christopher kapıdan çıkarken adammın omzuna vurdu. “Ye
mekte görüşürüz.”

“Şanslı serseri,” dedi Tim, Christopher’ın arkasından. 
Christopher sırıttı ve hızla koşarak m erdiveni çıktı.
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üçüncü Bölüm

Fransa, bir ay önce

i  i  1 ^  h,” dedi Simon Quinn, çatalını bırakırken. “Zaman geldi.” 
-I—i  “Geldi.” Ve Colin Mitchell’e göre tam zamamydı. Yıllardır 

bugünü bekbyordu. Şimdi zamEim gelmişken, akşam yemeği için 
sofrada sakin bir şekilde oturmakta zorlamyordu. Birkaç saat 
içinde İngiltere’ye ve hayatının aşkına doğru yelken açacaktı. 
Keşke oraya varm ış olsaydı. Onun yanında olsaydı.

Etraflarında güne hâkim olan hava eğlenceydi. Şamatalı 
bir Çingene kampmda büyümüş olmasma rağmen, Colin sakin 
akşamlan seviyordu. Bu gürültülü ortamlann peşinde koşan 
Quinn’di. Birilerinin konuşulanları gizbce dinlemesini imkânsız 
kıldığım ve dikkatle yarattıktan sıkkınlık, kayıtsızhk ifadesini 
güçlendirdiğini iddia ediyordu fakat Colin onun tercihinin ta
mamen farkb nedenlere dayandığmdan şüpheleniyordu. Quinn 
mutlu bir adam değildi ve etrafı neşeb insanlarla sanbyken 
halinden memnunmuş gibi yapmak daha kolaydı.

Yine de, Colin bu yere diğerlerinden daha çok tahammül 
edebüiyordu. Temiz, iy i aydınlatümış bir mekândı ve yemek-
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1er harikaydı. Tepelerindeki ahşap kirişli tavandan üç devasa 

avize sallanıyordu ve çeşitli iştah açıcı yiyeceklerle hizmet 

eden kadınların parfüm kokulan  havayı dolduruyordu. Arsız 

kahkahalar ve sohbetler, köşede çalan orkestranın müziğinin 

arasmda sesini dujmrmaya çahşıj'or, dolayısıyla dışarıda güzel 

bir yemek jnyen iyi giyim li iki beyefendi o gürültü arasında 

görece baş başa kalıyordu.

“Amelia’ya karşı duygulanm n körelmiş olduğunu samyor- 

dum,” dedi Quinn, İrlanda aksamm belh eden konuşma tarzıyla. 

Şarap kadehini dudaklarına götürdü ve kadehin kenarından 

Colin’i dikkatle inceledi. ‘Y ılla r  önce onu arayarak bana gelen 

genç adam değilsin artık.”

“Bu doğru.” Cobn, Quinn’in gitmesini istemediğini büiyordu. 

Quinn’in oyunlarında fazla değerli bir oyuncuydu. Her yerde, 

herkes olabilirdi. Erkekler ona güvenir, kadınlar onu karşı 

konulmaz bulurdu. A lgüarı güçlü olan dişüer onun kalbini 

kapadığım hissediyor ve onu elde edebilm ek için daha çok 

çabalıyorlardı. “Ancak değişmeyen tek yönüm bu.”

“B elki o değişmiştir. Ondan aynidığm da henüz küçük bir 
kızdı.”

“Onu tamdığım süreçte de değişti zaten.” Colin omuz sükti. 

“Sadece duygularımı daha da derinleştirdi.” Y ıllar boyunca 

Araelia’da gördüğü çeşitli özellikleri nasıl açıklayabilirdi ki?

“Seni bu kadar kendine bağlayan ne gibi bir özelliği var 

ki? Kontes sana tapıyor ama senin için sadece geçici bir he

vesten ibaret.”

Colin, güzel Francesca’mn yüzü gözlerinin önüne gelince 
gülümsedi. “Benim de onun için geçici bir heves olduğum gibi. 

Oyundan hoşlanıyor; kapışma kimin geleceğini veya hangi kı- 
^  lığa girip gizleneceğimi bilmemek hoşuna gidiyor. Onun gözü
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odasıyla sınırlı. Benim gibi bir adamı şimdi olduğumdan daha 
farkh bir pozisyonda kabul etmeyecek kadar gururlu bir kadm.”

B ir defasında Quinn için bir görevdeyken, Colin bir balo 
sırasında karşısına çıkan ilk açık kapıdan girmek zorunda 
kalmıştı, içeride görünüşünü düzeltmekle meşgul olan ve ka
labalıktan biraz uzaklaşmak isteyen Francesca vardı. Colin 
eğilerek gülümsemiş ve peruğuyla giysilerini çıkarmış, özel 
olarak dikilmiş giysilerini tersyüz etmeye koyulmuştu. Kontes, 
beyaz saçlı, siyahlara bürünmüş bir beyefendinin siyah saçlı, 
fildişi renginde giyinmiş bir hayduda dönüşmesini izlemekten 
büyük zevk almıştı. Colin’in bir dalavere peşinde olduğunu 
anlamış, elini onun koluna koyarak koridordan çıkmış, ara
yışları sırasmda onlara rastlayan çatık kaşh iki beyefendiyi 
kolayca atlatmışlardı.

Kontes o gece onu yatağına alm ıştı ve son iki yıldır da 
orada tutuyor, Colin’in işi gereği haftalar veya aylar boyunca 
ortadan kaybolmak zorunda kalmasmı umursamıyordu. İliş 
k ileri karşılıkb çıkara ve anlayışa dayabydı.

Bazen kalbini böylesine kendine bağlamış olan kadını kıs

kanıyorum, demişti Kontes bir defasmda.
Cobn hemen onun düşüncelerini başka bir yere yönlendir

mişti. Başka bir kadının yanmdayken Amelia’yı düşünmeye 
dayanamıyordu. Bu ona ihanet gibi geliyordu ve Amelia'mn 
derinden yaralanacağım çok iyi biliyordu.

“Kardeşi senin için nasü bir anlam taşıyorsa. Amelia da 
benim için aynı anlamı taşıyor,” dedi Cobn, Quiim'in iri iı-i açılan 
gözlerine bakarak. “Belki sen neden hâlâ Maria’nm özlemini 
çektiğini söylersen, benim Anıelia’ya karşı duygularımla ügüi 
sorunun cevaplanmasına yaı-dımcı olm-.”
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İrlandab'run dudaklannda kendine acıyan bir gülümseme 

belirdi. “Anlaşıldı. Ona Colin Mitchell olarak mı döneceksin, 
yoksa diğer isimlerinden birini mi kullanacaksın?”

Colin nefesini üfleyerek etrafına, müşterilere ve aşırı dost 

canlısı hizmetçilere baktı. Amelia için geçmişinin bir parça

sıydı... geçmişinin artık ölmüş olan bü' parçası. Aldığı her 

nefeste onu sevmeye devam eden genç bir adama dönüşmüş 

bir çocukluk arkadaşı. Amelia da onu aynı şekilde, aynı vahşi, 

doymak bilmez, sınırsız gençlik tutkusuyla sevmişti. Colin on

dan uzak kalmaj^a, onu kendisinden uzaklaştırmaya, ikisinin 

de imkânsız hayaller peşinde koşamayacak kadai’ büyüdüğüne 

inandırmaya çalışmıştı. Kendisi bir Çingene ve babasının ya

nmda çahşan bir seyis olduğundan, birhkte bir geleceklerinin 
olması mümkün değildi.

Sonuçta mesafesini korumayı başaramamıştı. Am elia’mn 
merhum babası Vikont Welton korkunç bir canavardı. Welton, 

Amelia’yı ablasma karşı avantaj olarak kullanmış, güzel Ma- 

ria’yıysa soylularla evlendirmiş, sonra da dul mirasma konmak 

için onlan öldürmüştü. Weltorim planlan Amelia’yı tehlikeye 

attığmda, Colin cüretkâr bir kurtarma operasyonuna girişmiş, 
sonunda da vurularak ölüme terk edilmişti.

İnsan mezardan nasıl çıkabilirdi? Ve bunu başardığında, 
Amelia onu genç adamm istediği rolde -  sevgüi veya koca 
olarak- hayatına geri kabul eder miydi?

“Eğer beni kabul ederse. Kontes Montoya olacak,” dedi, 

özellikle Amelia için icat ettiği unvanı kastederek. Yıllar bo
yunca soyluluk görüntüsü yaratmak için mülkler almış, o kılık 
altında bir servet yaratmıştı. Amelia’nın halktan biri olan Co
lin Mitcheirie evlenmesine izin vermeyecekti; Amelia bundan 
daha iyisini hak ediyordu. “Ancak belki de Amelia’nm kalbini, 

Colin’e olan bağidığı kazanır.”
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“Seni özleyeceğim,” dedi Quinn, mavi gözleriyle dalgın 

bir şekilde bakarak. “Aslında, sensiz nasıl idare edeceğimden 

emin değilim.”

Quinn, Ingiltere Tahtı’nm emrinde çalışan ajanlar tarafından 

daha temkinli ajanların almayacağı görevlerde kullanılmıştı. 

Tıpkı Cobn gibi onun da “resmî” bir kimbği yoktu ve bu iki

sini de diğerlerini engelleyen sınırlamalardan kurtarıyordu. 

Takdir edilmeyen çabalannın karşılığında, ganimetin çoğunu 

kendilerine saklamışlardı ve bu da onlan sıradışı ölçüde zen

ginleştir mişti.

“Bir yolunu bulursun,” dedi Colin, gülümseyerek. “Sen 

her zaman bulursun. Cartland hâlâ yamnda. Bazı açılardan 

o benden çok daha başarılı. Bir köpek gibi iz sürer. Bir şey 

kaybolursa, onu bulacak en iyi adam odur.”

“Onunla ilgib endişelerim var.” Quinn dirseklerini san

dalyesinin oymak ahşap kolçaklarına dayayarak parmaklanm 

birbirine kenetledi.

“Öyle mi? Bundan bana daha önce hiç söz etmemiştin.” 

“O zaman hâlâ yammda çahşıyordun. Artık seninle ortak 

bir geçmişi paylaştığım bir dostum olarak konuşabilirim.” 

Bunun mantığı biraz tuhaftı fakat Cobn aldırmadı. “Seni 

endişelendiren ne?’

“Cartland’ın etrafında çok fazla ölüm oluyor.”

“Bunun plan gereği olduğunu samyordum.”

“Bazen,” diye itiraf etti Quinn. “Ancak çoğu kişinin birinin 

canım alırken hissedeceği acımadan yoksun.”

“Benim  hissettiğimden söz ediyorsun,” dedi Colin. çarpık 
bir gülümsemeyle.

Quinn sırıttı ve yan masadaki bir kadmm dikkatini çekti. 

Gülümsemesi eğlenmekten cinsel bir vaade dönüştü. Colin
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gTiJüşünü gizlemek için başını çevirdi. Yakışıklılığ ı bu kadar 
takdir edilen bir adamın böylesine gizli kapaklı bir mesleği 

gizleyebilmesine her zaman şaşırmıştı.

“İşinin o kısmından asla hoşlanmadın,” diye devam etti 
Quinn.

Cohn alaycı bir selamla kadehini kaldırdı ve içindeki kır
mızı smju tek yudumda içti. “Kendimi içinde bulacağım yaşam 
tarzımn bir şekilde üzerime yapışmasmdan, beni lekeleyerek 

Amelia ya uygun olmayacak hale getirmesinden korktum.” 

“Ne romantik,” dedi Quinn, hafifçe gülerek. “Maria’run en 
sevdiğim özelliklerinden biri, lağımda bile hayatta kalabilme 
becerisiydi. Hayatımı zambak beyazı kadar temiz bir kadınla 

yaşayamazdım. O görüntünün ağırlığı beni çabucak yorardı.” 

‘T ani şu anda karşında oturan adamm gerçek Colin ve 

Amelia’yı özleyenin sadece görüntü olduğunu ima ediyorsun. 
Belki de tam tersi doğrudur."

Quinn’in gözleri kısıldı. “O halde num arayı biraz daha 
sürdür.”

Colin boş kadehi gergin bir tavırla bıraktı ve dikkatle din

ledi. “Ne istiyorsun?’

Quinn için her şeyi yapardı fakat ani tehlike belirtisi onu 

germişti. Bavullarım  hazırlayıp gemiye yükletm işti bile. B ir

kaç saat sonra yola çıkacaktı ve gerçek hayatına başlayacaktı; 

altı yıl önce kayn aklan  olan bir adam haline gelmek için ara 

verdiği hayatına. Unvam, prestiji ve serveti olan bir adam. 

Amelia Benbridge’e layık bir adam.

“Cartland’m Genel Vekil Talleyrand-Perigord’un sırdaş- 

lanyla sık sık buluştuğunu öğrendim.”

Colin bir ıshk çaldı. “Cartland karşılaştığım  en dinsiz 

adam lardan biri.”
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“Aynı ölçüde dinsiz genel veküle bağlantısı işte bu yüzden 
böylesine endişe verici. Bu gece odasmın aranmasım istiyorum,” 
dedi Quinn, “sen güvenliğimi sağlamak için hâlâ buradayken. 
İstediğim sadece erken kalkmaya karar vermesi halinde onu 
geciktirmen.”

“Ancak benim şafakta yola çıkacağımı bildiği için, ona 
yaklaşmamı tuhaf bulacaktır.”

“G izli davran. Çok büyük olasılıkla sana sorun çıkarma
yacaktır. Münzevi olduğu söylenemez.”

Colin önerilen senaryoyu zihninde tarttı ve Fransa’dan 
ajTÜışım  engelleyecek bir şey bulamaymca başıyla onayladı. 
Sadece birkaç saatini feda ederse, Quirm’i yüzüstü bıraktığı 
için hissettiği suçluluk duygusunu hafifletebilirdi. Cartland 
geceleri gündüzleri olduğundan daha çok uyanık kalıyordu. Çok 
büyük olasılıkla Colin b ir arabanm içinde oturarak bir handan 
diğerine gider, sonra da işi bitince doğruca lim ana geçerdi. 

“Elbette sana yardım  ederim,” dedi.
“Mükemm el." Quinn garsonlardan birine işaret ederek 

biraz daha şarap istedi. “Sana borçlandım.”
“Saçmahk,” dedi Colin. “Benim  için yaptıklarmm karşıhğım 

asla ödeyemem.”
“Düğüne davet edilm eyi bekhyor um.”

“Bundan şüphe bile etme.”
Quinn yeniden doldurulan kadehini ktddirdi. “Güzel Bayan 

Benbridge’e.”
Geleceğin beklentisiyle dolu olan Colin bumm şerefine içti.
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“Ne haltlar karıştırıyorsun sen?” diye m ırıldandı Colin kendi 
kendine, birkaç saat sonra bir ara sokaktaki gölgelerin ara
sından Cartlandi gizlice izlerken.

Adam bir saat önce sevgilisinin evinden ayrılm ıştı ve o 
zamandan beri de amaçsızca dolaşıyordu. Kald ığ ı yere doğru 
ilerlediği için Colin onu takip ediyordu. Quinn hâlâ oradayken 
Cartland’m geri dönmesine izin veremezdi.

Gece güzel, gökyüzü birkaç bulut dışmda açıktı. Dolunay 

vardı ve bir binanm arkasmda kalnıadığmda yeterince aydınlık 
sağhyordu. Yine de, Colin o anda kulübesinde olmayı, geminin 

pruvasmda durup temiz ve serin deniz havasım  içine çekene 
kadar uyumayı tercih ederdi.

Cartland bir köşeden döndü ve Colin geride kaldı; fark 

edilmeden köşeyi dönüp takibine devam etmesine yetecek kadar 

mesafe oluşana kadar saydı.

Hamlesini yapınca duraksadı çünkü üeride gördüğü özel 

bir avlu onu şaşırtmıştı. Cartland durmuş, orada beklediği 

belli olan biriyle sohbete dalmıştı. Lam balar asılm ış iki tuğla 

direk, avlunun girişini oluşturuyordu, içeride küçük bir havuz 

ve bakımlı, küçük bir çimenlik vardı.

Colin geri çekilip pelerinini vücuduna sararak kendini 

karanlığa gömdü. Yaklaşık iki metre boyu ve yüz kilo ağırh- 

ğıyla gizlenmesi kolay bir adam değildi ama gizlenme sanatım  

öğrenmişti ve bunu ija uyguluyordu.

Ancak kendisi ölçülerini işçi aüesine bağlayabüse de, Cart

land çok daha iriyanydı ve sojmnu daha çok yansıtıyordu. 

Babası onları iflas ettirdiği ve kendisi de belli işlerin üzerinde 

olduğunu herkese göstermek istediği için çahşıyordu. Öldürmek 

I onlardan biri değildi. Colin’in midesini bulandıracak kadar 

zevk aldığı bir işti ve ancak zorunlıüuktan bir araya gelmeleri 

dışmda birbirleriyle üetişimlerinin olmamasmm nedeni buydu.
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Nemli taş duvara sokulan Colin, bu buluşmayı açıklaya
bilecek bir şeyler duymayı umarak iki adama yaklaştı.

“...genel vekile söyleyebileceğin...”

“...haddini aşıyorsun! Sen bir...”

“...ben halledeceğim, Leroux, karşılığını aldığım takdirde...” 

Cartland bir eliyle kaba hareketler yaparken ve diğer 

adam bir aşağı bir yukan yürümeye başlarken, tartışma gi

derek hararetleniyormuş gibi görünüyordu. Kaldırım taşla

rına huzursuzca çarpan topuklann sesi, Colin’in daha gizlice 

yaklaşmasına yardımcı oluyordu. CartlandTn akşam giysileri 

lamba ışığında parıldayan mücevherli bir broşun tuttuğu kısa 

bir pelerinle gizlenmişti. Diğer adamın şapkası ya da ceketi 

yoktu ve çok daba kısa boyluydu. Aynı zamanda çok da sinirli 

görünüyordu.

“Anlaşmada kendine düşeni yapmadın!” diye çdaştı Leroux. 

“Daha önce parasım aldığın işi henüz tamamlamamışken nasü 

gelip de benden daha fazla para istersin?”

“Ücret yeterli değüdi,” diye karşıhk verdi Cartland. Yüz 

hatları üç köşeh şapkasımn altında gizleniyordu.

“Genel veküe saçmasapan taleplerini Deteceğim ve emrinde 

çalıştırm ak için daha güvenilir birini bulmasım önereceğim.” 

“Öyle mi?” CartlandTn sesinde Colin’i tedirgin eden bir 

kibir vardı fakat daha harekete geçemeden iş işten geçmişti. 

A y  ışığmda bir bıçağın kenan parıldayıp bir an sonra gözden 

kayboldu; bıçak Leroux’nun kamına derinlemesine gömülmüştü. 

Acı dolu bir inilti ve bir şırıltı duyuldu.

“Benim için de bir mesaj ilet o zaman.” dedi Cartland, 

hançeri çekip tekrar saplarken. “İşi bittiğinde ftrlatüıp atüa- 

büecek bir uşak değüim ben!”
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Aniden gölgeleı-in arasından karanlık bir silüet fırlayarak 

Cartlandin üzerine atıldı ve şapkası kenara savruldu. Hançer 

elinden kayarak kaldırım taşlarının üzerinde takırtıyla  yu

varlandı. Leroux dizlerinin üzerine çökmüş, ellerini yarasına 

bastırıyordu.

Yerde yuvarlanarak boğuşan kurtarıcı am ansızca dövü

şüyor, sesi etraflarındaki binalardan yan kılan an  snım ruklar 

indiriyordu. Cartland kontrolü ele alm aya çalışırken  yırtılan  

kum aş sesleri ve küfürler du5uıluyordu. Sonunda saldırganı 

j^ere m ıhlayarak biraz ötede duran bıçağına uzandı.

“Cartland!” Cohn kendini gizlem ekten  vazgeçip  k avga ya  

doğru koşarken pelerinini om zunun üzerinden a rk aya  attı ve 

küçük kılıcının kabzasını ortaya çıkardı.

Cartland şaşırarak geri çekilirken, k a n a  susam ış b ir y ü z 

ve soğuk bakışları ortaya çıktı. A ltm d ak i adam  bu firsa tı de

ğerlendirerek yum ruğunu hızla  ve sertçe savurup C artla n d ’m  

şakağm a vurdu. C artland yan a  savruldu.

Colin avlunun girişini oluşturan d ireklerin  arasm d an  k o 

şarak hızla geçti ve kıhcım  çekti. “C evap lam an  gerek en  çok 

soru var!”

“Sana değil!” diye bağırdı Cartland, tekm elerin i savurarak. 

Y an a  çeküerek saldırıyı savu ştu ran  C olin  ileri a tıld ı ve 

kılıcını C artland’m  om zuna sapladı. A d am  y a ra h  b ir  h a y v a n  

gibi kükreyerek öfkeyle yu m ru k larım  savurdu.

Colin bir daire çizerek başm ı çevird i ve ta lih s iz  L ero u x ’y a  

baktı. A çık kalm ış ve boş bakan  gözleri ad am m  öldüğün ü  gös- 

; teriyordu.

Çok geçti. TaUeyrand-Périgord’un gözdesi olan adam  ölmüştü. 

Colin bunu kötüye işaret o larak  a lg ıla ya ra k  yin e  h u zu rsu z 

oldu.

50 Beni Başlan Çıkar



D ikkati dağıldığından, dizinin arkasına gelerek onu yere 

deviren tekm eyi fark edemedi, içgüdüsel olarak yana yuvarla

narak CartlandTn bir sonraki hamlesinden kurtuldu fakat bu 

kez de cesede ve etrafında hızla biriken kana yapıştı.

Cartland düşen hançerini kapm ak için uzandı ama diğer 

adam  ondan hızlı davranarak bir tekm e savurdu ve hançeri 

kaldırım  taşlan m n  üzerinden sektirerek uzaklaştırdı. Colin 

ayağa kalkm aya çalışırken yakındaki sokaktan bağırışlar du

yuldu. Ü çü de başlarım  çevirdiler.

B irazdan  keşfedileceklerdi.

“B ir tuzak!” diye tısladı Cartland, ayağa fırlarken. Alçak 

taş duvara doğru sendeleyerek duvarm  üzerinden atladı.

Colin çoktan harekete geçmiş, koşm aya başlam ıştı.

“D ur!” diye bağırdı b iri ara sokaktan.

“D ah a hızh!” dedi Leroux’nun yardım m a koşan adam, Co- 

linTe birlik te  kaçarken.

B irlikte  Cohn’in geldiğinden farkh bir sokağa saptılar... O 

sokak şim di ellerinde lam balarıyla  gelen yetkililerle doluydu.

“D ur!”

Sokağa ulaştddarm da, Cohn kendisini bekleyen arabasm a 

koşm ak için sola döndü; diğer adam  ise sağa  doğru kaçtı. K ü 

çük avlu d ak i olaydan sonra, gecenin dinginhği şimdi yapay 

gehyor, aya k la rın  ritm ik  bir şekilde yere vuruşu çok yüksek 

gü rü ltü  çıkan yordu.

Colin çeşitli b in alarm  arasm dan geçerek sokaktan sokağa 

sap tı ve  yak a la n m a  olasılığım  azaltm ak  için her firsatta  ara 

so k aklara  daldı.

Sonunda CartlandTn sevgüisin in  evine döndü ve araba

cısıy la  göz göze geldi; adam  oturduğu yerde doğrularak freni 

boşaltm ak için hazırlandı.
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I 52 Beni Baştan Çtkar

•‘Quinn’in evine,” diye em retti Colin, arabaya dalarken. 
Araba sarsılarak hareket ederken Colin öne eğildi, kana bu
lanmış pelerinini çıkanp yere attı. “Lanet olsun!”

Böi'lesine basit bir iş nasıl bu kadar kontrolden çıkabilirdi M ? 
Cartlandin eve çok erken dönmesini engelle. Gayet kolay bir 

işti işte. B ir  cinaj'ete tanık olacağı ve kılıcım  çekmek zorunda 
kalacağı bir göreve dönüşmemeliydi.

Ai'aba Quinn’in evinin kapısmda durduğu anda, Colin inmek 
için harekete geçmişti bile. Kap ıyı yum ruklarken, açılm ası bu 
kadar uzun sürdüğü için  küfrediyordu.

Saçı başı dağınık b ir uşak elinde b ir m um la kap ıyı açtı. 
“Efendim ?’

“Quinn. Hemen.!”

Sesindeki telaş açık ve inkâr edilemezdi. U şak geri çekile

rek onun gii'mesine izin verdi ve onu alt kattaki salona alarak 

yalmz bıraktı. Biraz sonra Quinn üzerinde çok renkh bir ipek 

sabahlık ve kıpkırm ızı bir tenle yam na geldi. “Saatler önce 

sana haber gönderdim. Cevap gelmeyince, gemine bindiğini 

ve yatağına girdiğini sanmıştım.”

‘Yukarıda yanm da bir kadm  varsa,” diye hırlad ı Cohn, 

“seni öldürebilirim.”

Quinn arkadaşım  baştan aşağı inceledi. “N e oldu?”

Colin şöminedeki ateşin önünde bir aşağı bir }uıkarı 301- 

rüyerek olanları anlattı.

“Lanet olsun!” Quinn bir eliyle saçlarını sıvazladı. “Şim di 

umutsuzluğa kapılacak; hem bizden hem  de onlardan kaçacak.” 

“‘Biz’ diye bir şey yok,” diye tersledi Colin. Köşede duran 

duvar saatini işaret etti. “Gem im birkaç saat sonra kalkıyor. 

Ben sadece sana iyi şanslar dilem eye geldim! B u  gece yaka-



lansaychm, olay çözülene kadar haftalarca veya aylarca burada 

kalm am  gerekebilirdi.”

Biri yine kapıyı yumrukladı. İkisi de duraksaımştı ve nefes 

alm aya bile cesaret edemiyorlardı.

U şak  yanlarına koştu. “B ir düzine süahh adam,” dedi. 

“A rabayı aradüar ve içinden bir şey aldılar.”

“Pelerinim ,” dedi Cohn, asık yüzle, “Leroux’nun kamna 

bulanm ıştı.”

“Buraya seni bulm aya gelmiş olmaları, Cartland’m kurban 

olarak seni sunduğunu gösterir.” D ışarıdan bağırışlar yükse

lirken Quinn hırladı. “K apıyı aç,” dedi, bekleyen hizmetkârına. 

“O n lan  elinden geldiğince oyala.”

“Pekâlâ, efendim.” U şak salonun kapışım kapayarak yan- 

lann dan  ayrıldı.

“Çok üzgünüm , dostum,” diye mınldanch Quinn; saate 

yaklaşıp  yana çekti ve arkasm daki bir paneli ortaya çıkardı. 

“Bu seni atura götürür. Limanda sorunla karşılaşabilirsin ama 

gemine binm eye çalış. Ben burada suçsuzluğunu kam tlanm .” 

“Nasıl?” Cohn gizli kapıya doğru koştu. “Cartland, yetki 

sahibi F ransızlarla birlikte çalışıyordu. Ona belh bir ölçüde 

güveniyor olm alılar.”

“B ir yolunu bulacağımdan hiç şüphen olmasm.” Antreden 

sesler gelirken Quinn bir ehni Colin’in omzuna koydu. "Yolun 

açık olsun!”

Colin kapıdan hızla geçti ve kapı hemen arkasm dan k a

pandı. Ardm dan dujmlan hışırtılar ve sürtünme sesleri, saatin 

eski yerine döndüğü anlamm a geliyordu. Colin başka bir ses 

duymadı çünkü ellerini iki yana açmış halde karanlık tünelde 

körlemesine ilerliyordu.

Sylvia Day  53



Kalbi hızla atıyor, nefesi sıkışıyor, panik duygusu giderek 

artıyordu. Sadece yakalanm ak üzere olduğu için değil, daha 

önce Amelia’yı geri kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmadığı için. 

Sanki avucunun içindeydi ve eğer o gemiye binemezse onu 

tekrar kaybedeceğinden korkuyordu. İlk seferinde ölümden 

kıl payı kurtulm uştu. Bunu bir kez daha başarabileceğinden 

emin değildi.

Tünel rutubethydi ve koku çok sevimsizdi. Cohn çıkmaz gibi 

görünen bir noktaya ulaşınca öfkeyle küfretti. Sonra kulağına 

ürkek atlarm sesi geldi ve başını kaldırdığında bir yer kapağının 

belli belirsiz batlarım  seçti. A yağıyla  etrafı yoklayınca küçük 

bir tabuı-e buldu; onu yalana çekerek üzerine çıktı.

Elinden geldiğince sessiz bir şekilde kapağı hafifçe kaldırıp 

üzerim örten sam anlarm  arasından baktı. A hırda kim se yoktu 

am a duyarh hayvanlar onun gerginliğine tepki veriyordu. K a 

pağı ardına kadar açarak 3oıkan tırm andı ve kap ağı tekrar 

kapadı. Cohn en yakm daki koşum larla atı kap tık tan  sonra 

ah m n  kapılarım  açtı.

A tım  dışarı ç ıkan rken  gözlerini ve  ku laklarım  dört açmış, 

. peşinden gelebilecekleri fark etm eye çahşıyordu. 

i “Sen, oradaki! D ur!” diye bağırdı, sol arkasm d an  gelen 

bir ses.

İpek gibi yeleyi ik i eliyle birden y a k a la y an  C olin  kendini 

atm  çıplak sırtına çekti.

“Koş!” diye bağırdı, top u k lan m  h a yva m n  s a ğ n la n n a  gö

m erek ve hayvan  hızla  ileri atıldı.

Sabah rü zgân  saçlarım  savuruyordu. A tın  boynuna İ3nce 

eğilm işti ve hızla koşarak sokaklardan  geçerken ik isi de nefes 

nefeseydi. Colin çok huzursuzdu. H erh an gi b ir o lay olm adan
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gemiye ulaşması mucize olacaktı. Lanet olsvm, bu hayatı geride 
bırakmaya çok yaklaşmıştı. Çok yakındı!

Colin hayvam dörtnala koşturarak iskeleye elinden gel

diğince yaklaştı ve attan indi. Atı serbest bıraktıktan sonra 

sandıklann ve varillerin arasmda bir o yana bir bu yana dönerek 

geri kalan mesafeyi yürüdü. Okyanus rüzgârmm soğuğuna ve 

üzerindeki giysilerin yetersizliğine rağmen ter içinde kalmıştı.

Çok yakındı.

İskeleden nasıl geçtiğini ve güverteden kamarasına nasü 

gittiğini daha sonra hatırlamayacaktı. Ancak içeride bulduğu 

şeyi asla unutmayacaktı.

Kapı ardına kadar açılıp içeri girdiğinde, kendisini karşı

layan görüntü nefesini kesti.

“Ah, demek geldin,” dedi bir yahancımn keyifli sesi.

Eşikte duraksayan Cohn, uşağmm boynuna bıçak dayamış 

olan uzun boylu, ince yapüı adama baktı. Cartland’m adamla- 

nndan veya Fransızlar için çahşan biri olabilirdi.

Ne olursa olsun, yakalanmıştı.

U şağı ağzım  tıkayan kravatın üzerinden iri iri açılmış 

gözlerle bakıyordu. Bir sandalyeye bağlanmış olan hizmetkâr 

titriyordu ve idrar kokusu ashnda ne kadar korkmuş olduğımu 

gösteriyordu.

“Ne istiyorsun?’ diye sordu Colin, işbirliğine hazır olduğunu 

göstermek için ellerini kaldırarak.

“Benimle geleceksin.”

Colin’in yüreği ezildi. Amelia. Zihninden uzaklaşmaya, 

silinm eye başlamıştı.

B aşıyla onayladı. “Elbette.”

“M ükemm el.”
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Colin daha gözünü kırpamadan, adam harekete geçerek 
uşağın kafasmı geri çekti ve boğazım kesti.

“Hayır/” diye bağırdı Colin ileri atılarak ama çok geçti. 
‘Yüce Tannm! Neden?” diye bağırdı, gözleri öfke ve umutsuzluk 

yaşlarıyla yanarken.

“Neden oimasm?” diye karşılık verdi adam, omuz silkerek. 

Çözleri buz gibi açık mavi renkli ve küçüktü. Sade giysileri 

temiz olmasma rağmen, adamın esmer teni ve hafif uzam ış 

sakalları onu kü'li gösteriyordu. “Önden buyur.”

Colin kam ara kapısından çıkarken, bu gece öleceğinden 

emindi. Hissettiği derin hüzün, hayatını kaybedecek olm asın

dan değildi. Am elia’yla paylaşm ayı hayal ettiği hayatın  yasım  

tutuyordu.

Titreyen elleriyle güverteye çıkan m erdiveni destekleyen 

tırabzanı tuttu. Arkasm da duyduğu hafif homurtu ve bir vuruş 

sesi, sıçram asına ve olduğu yerde aniden dönmesine neden 

oldu. A yağı takılınca a lttan  ikinci basam ağa kıçüstü  oturdu. 

Kendisini tu tsak  alan  ve u şağım  öldürm üş olan adam, 

ı şimdi yerde jhizüstü yatıyordu ve  başım n arkasm d a h ızla  bü- 

P  yüyen bir şişlik vardı.

r  Colin’in bakışları yerde y atan  adam dan ayrıld ı ve daha 

önce avluda Cartland’la boğuşmuş olan adam la karşılaştı. Adam  

kısa boylu, kash, tıkn az biriydi ve grinin  çeşitli tonlarında 

sıradan giysiler giym işti. Y ü z h a tla rı küt, kojnı ren k  gözleri 

k m şık  ve yorgım du.

“H ayatım ı ku rtardın ,” dedi adam . “S an a  borçluydum .” 

“Kim sin sen?” diye sordu Colin.

“Jacques.”

T ek bir isim. O kadar.

‘T eşek k ü r ederim, Jacques. B en i n asıl buldun?”
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“Bu adamı takip ettim.” Jacques yerde yatan adamı çizme
sinin ucuyla dürttü. “Fransa’da kalmanız güvenli degü, mösyö.”

“Biliyorum .”
Adam eğildi. “Değerli bir şeyiniz varsa, hemen yola çıkmaya 

teşvik etmek için kaptana vermenizi öneririm. Ben bununla 
ilgilenirim.”

Colin yorgun bir şekilde nefesini bıurakırken içinde yük

selen umudu bastırmaya çahşıyordu. İngiltere topraklarına 
gerçekten ulaşma olasılığı ciddi şekilde düşüktü.

“Haydi,” dedi Jacques.

“Sana yardım edeyim.” Colin ayağa kalktı. “Sonra da be

nimle görülmeden gemiden inmelisin.”

“Bunun için artık çok geç,” dedi Fransız, kararh bakışlarla. 

“Siz yerleşene ve efendimin ölümüyle ilgili konu çözülene kadar 

yam m zda kalacağım.”

“Neden?” diye sordu Colin, tartışamayacak kadar yorgun 

bir halde.

“Hemen yola çıkmamızı sağlaym,” dedi Jacques. ‘Yolculuk 

sırasında konuşmak için bolca zamammız olacak.”

Inanüm az bir şekilde, bir saat içinde denize açümışlardı. 

A ncak şimdi sisle kaph pruvada duran Colin Mitchell. Quinnle 

birlikte veda yemeği yiyenle aym kişi değildi.

Bu Colin’in başm a bir ödül konmuştu ve bedeli hayatı 

olabilirdi.
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Dördüncü Bölüm

Çitler tam önündeydi. Muhafızın kendisini göremeyecek kadar 
uzakta olup olmadığını kontrol ettikten sonra, Amelia oraya 

doğru koştu. Büyük bir ağacın arkasında gizlenmiş olan adamı 
görmemişti. Çelik gibi bir kol onu yakalayıp iri bir el ağzını 
kapadığında dehşete kapılarak ılık bir avucun boğduğu bir 

çığlık attı.

“Şişşt,” diye fısıldadı Çolin, sert vücuduyla Amelia’nınkini 

ağacın gövdesine bastırarak.

Kalbi yerinden fırlayacak gibi atan Amelia kendisini bu 

kadar korkuttuğu için öfkelenerek onu yumrukladı.

“Kes şunu, ” diye emretti Çolin ve genç kızı ağaçtan uzak

laştırıp sarsarken koyu renk gözlerini Amelia’nınkilere dikti. 

“Seni korkuttuğum için özür dilerim ama bana başka seçenek 

bırakmadın. Benimle görüşmüyorsun, benim le konuşmuyorsun..

Colin onu kendine çekip Amelia’ya tamamen yabancı gelen 

güçlü gövdesiyle sıkıca sarıldığında genç kız çırpınmayı bıraktı.

“Elimi çekiyorum. Dilini tut, yoksa muhafızları başımıza 

toplarsın. ”



Colin genç kızı bıraktı ve hastalıklıymış veya aynı ölçüde 
sevimsiz bir özelliği, varmış gibi çabucak ondan uzaklaştı. Ame
lia ise atların ve Colin’den yayılan çalışkan erkek kokusunu 

şimdiden özlemişti.
Güneş ışığı siyah saçlarında parıldıyor, yakışıklı yüzünü 

aydınlatıyordu. Amelia onu gördüğü her seferinde midesinin 
sıkışmasından ve kalp atışlarının göğsünü zonklatacak kadar 

hızlanmasından nefret ediyordu. Yulaf rengi kazak ve kahverengi 
pantolonuyla baştan aşağı erkekti. Hem de tehlikeli ölçüde.

“Senden özür dilemek istiyorum.” C olin ’in sesi kaba ve 
ciddiydi,

Amelia ona öfkeyle baktı.

Colin sertçe nefesini üfledi ve iki eliyle saçlarını sıvazladı. 

“Onun benim için hiçbir anlam ı yok. ”

Amelia, Colin ’in onu korkuttuğu için özür dilem ediğini 

anladı. “N egüzel,” dedi, öfkesinigizleyemeyerek. “Kalbim i kıran 

şeyin senin için hiçbir anlam taşım adığını duym ak beni çok 

rahatlattı doğrusu. ”

Colin yüzünü buruşturdu ve çalışm aktan sertleşm iş elle

rini uzattı. “Amelia. Anlamıyorsun. Çok gençsin; çok korunaklı 

yaşıyorsun. ”

“Evet, eh, sen de seni anlayacak yaşı daha büyük ve daha 

az korunaklı birini bulm uşsun.” A m elia yürüyüp onun yanın

dan geçti. ‘E en  de beni anlayan daha büyük birini buldum. 

Hepimiz mutluyuz, d olayısıyla...”

“Ne?”

Çolin’in kısık sesi A m elia ’yı şaşırttı ve genç adam  kendisini 

sertçe yakalayınca bir çığlık attı. ‘K im ?” diye sordu Colin. Yüzü 

o kadar gergindi ki A m elia yine korktu. “Ş u  dere kıyısındaki 

çocuk mu? Benny?”
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“Neden umursuyorsun ki?" diye karşılık verdi Amelia. “Sen 
onu bulmuşsun."

‘Yani bu yüzden mi böyle giyindin?" Colin’in öfkeli bakışlan 

Am elia’yı baştan aşağı süzdü. “Şimdi saçlarını bu yüzden mi 
topladın? Onun için mi?"

Amelia durumu yeterince değerli bularak en güzel elbise

lerinden birini giymişti; masmavi kumaş üzerine minik kır

mızı çiçekler işlenmiş bir elbiseydi. “Evet! O beni çocuk olarak 

görmüyor."

“Çünkü kendisi çocuk! Onu öptün mü? Sana dokundu mu?”

“Senden sadece bir yaş küçük.” Amelia çenesini kaldırdı. 

“Ve bir kont. Bir beyefendi. Bir dükkânın arkasında bir kızla 

sevişirken yakalanmaz. ”

“B iz sevişmiyorduk,” dedi Colin öfkeyle, Amelia’yı kolla

rından tutarak.

“Bana öyle göründü.”

“Çünkü farkı bilmiyorsun.” Colin’in parmakları genç kızın 

tenini huzursuzca yoğuruyordu; sanki dokunmaya dayanamıyor 

ama dokunmadan da edemiyormuş gibiydi.

‘Yan i sen biliyor musun?”

Colin cevap olarak dişlerini sıktı.

Ah, bu incitmişti! Sevdiği birinin var olduğunu bilmek. 

C olin ’inin!

“Neden bunu konuşuyoruz ki?” Amelia kendini kurtarmaya 

çalıştı ama yapamadı. Colin güçlü ve hızlıydı. Amelia’mn ondan 

uzaklaşması gerekiyordu. Colin kendisine dokunduğunda nefesi 

kesiliyor, düşünemez hale geliyordu. Zorlanan duyularına sadece 

acı ve derin keder nüfuz edebiliyordu. “Seni unuttum bile, Colin. 

Senden uzak durdum. Neden benimle tekrar ilgilenesin ki?”
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Colin bir elini A m elia’mn ensesindeki saçlara daldırarak 
onu kendine çekti. Göğüs kasları geriliyor, A m elia ’nın göğüs- 

lerine tuhaf etkiler yapıyor, şişmesine ve sızlamasına neden 

oluyordu. Am elia karşı koymayı bıraktı çünkü devam ederse 

vücudunun nasıl tepki vereceğinden emin değildi.

‘Yüzünügördüm ,” dedi Colin, sertçe. “Seni incittim. Niyetim 

asla seni incitmek değildi. ”

A m elia ’nın gözleri doldu ve gözyaşlarının akm asını engel

lemeye kararlı bir şekilde hızla  gözlerini kırpıştırdı.

“Am elia. ” Colin yanağını onunkine bastırırken sesinde acı 

vardı. “Ağlama. B una dayanam am .”

“O zam an bırak beni. Ve uzak dur.” A m elia  zorlukla yut

kundu. “D aha da iyisi, belki de bir yerlerde daha nitelikli bir 

iş bulabilirsin. Sen çalışkan b ir i...”

C olin ’in diğer kolu genç k ızın  beline sarıldı. “B eni uzak

laştırm ak mı istiyorsun?”

“E vet,” diye fısıld a d ı Am elia, sıktığı yum ruklarını Colin ’in 

göğsüne dayayarak. ‘Evet, bunu istiyorum.”  Onu başka bir kızla 

birlikte görm em ek için her şeyi kabul edebilirdi.

Colin burnunu A m elia ’n ın  saçlarına göm dü. “B ir  kont... 

Lord Ware olm alı. Tanrı cezasını versin.”

“Bana iyi davranıyor. B enim le konuşuyor, beni gördüğünde 

gülümsüyor. B ugü n  beni ilk  kez öpecek. Ve b en ... ”

“Hayır!”  Colin  geri çekilirken göz bebekleri kapkaranlık 

işkence havu zlan  g ibi büyüyüp irislerin i yutm uştu. “Benim  

asla sahip olam ayacağım  her şeye sa hip  olabilir; sen dâhil. 

Am a Tanrı şahidim dir, bunu benden çalam ayacak.”

“Neyi..?”

Colin hiç beklenm edik bir şekilde A m e lia ’n ın  dudaklarına  

yumularak onu o kadar şaşırttı k i genç k ız  kıpırdayamadı.



Amelia neler olduğunu, Calinin neden böyle davrandığını, 
neden şimdi, bugün ona böyle yaklaştığını ve tadına susamış 
gibi öptüğünü anlayamadı.

Colin başını yana yatırarak dudaklarım. Amelia'nınkilerle 

aynı hizaya getirdi ve başparmaklarıyla nazikçe genç kızın 
çenesine bastırarak ağzım daha çok açmaya zorladı. Amelia 

özlemle ürperirken hayal gördüğünden veya aklım kaçırdığından 

korkuyordu. Ağzı açıldı ve Colin’in dili ıslak kadife gibi içeri 

kayarken Am elia’mn boğazından bir inilti döküldü.

Korkuya kapıldığı için nefesi kesildi. Sonra Colin, sevgili 

Colin’i ona mırıldandı ve parmaklan yatıştırıcı bir okşayışla 

elmacık kemiklerinin üzerinde dolaştı.

“İzin ver, ” diye fısıldadı Colin. “Güven bana. ”

Amelia ayaklanmn ucunda yükselerek ona daha çok sokuldu 

ve elleri Colin’in ipek gibi buklelerine gömüldü. Hiçbir deneyimi 

olmadığı için sadece Colin’i izliyor, ağzım nazikçe yemesine 

izin veriyor, dili çekingen bir şekilde onunkine dokunuyordu.

Colin ’in boğazından açlık ve ihtiyaçla dolu bir inilti dökü

lürken elleri A m elia’mn başının arkasını daha iyi kavradı ve 

açısını güzelce ayarladı. Bağlantı daha derinleşmiş, Amelia’mn 

karşılığı daha da şiddetlenmişti. Bütün vücudunu, tüylerim 

diken diken eden karıncalanmalar sarmıştı. Şimdi içinde bir 

umursamazlık ve umut büyüyordu.

Colin ’in bir eli aşağı kayarak Am elia’mn sırtını dolaştık

tan sonra kalçasını yakaladı ve onu yukarı çekip vücuduna 

bastırdı. Am elia onun sert erkekliğini hissederken içinde derin 

bir sızı belirdi.

“Am elia... tatlım .” Colin ’in dudakları Am elia’mn ıslak 

yüzünde dolaştı ve gözyaşlarını öperek kuruladı. “Bunu yap

mamalıyız. ”
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Ama yine de genç kızı öpmeye, okşamaya ve kalçalarını 

ona doğru bastırmaya devam ediyordu.

“Seni seviyorum,"dedi Amelia, nefes nefese. “Seni o kadar 

uzun zamandır seviyorum k i .. .”

Colin dudaklarını onunkilere bastırarak genç kızı sustu

rurken tutkusu daha da coştu; şim di elleri Am elia'nın bütün 

sırtında ve kollarında dolaşıyordu. Am elia nefes alamayınca 

dudaklanm  ayırarak geri çekildi.

“Bana beni sevdiğini söyle,”  diye yalvardı, göğsü hızla kal

kıp inerken. “Söylemelisin. Ah, Tannm , C o lin ...” Gözyaşlarıyla 

dolu yüzünü C olin ’inkine sürttü. “Çok zalim  davrandın."  

“Sana sahip olamam. B eni istememelisin. B iz ... ”

Colin bir küfür savurarak ondan uzaklaştı. “Sana böyle 

dokunmam için fazla gençsin. Hayır. B aşka bir şey söyleme, 

Amelia. Ben bir hizmetkârım. Her zam an hizm etkâr olacağım 

ve sen her zam an bir vikontun kızı olacaksın. ”

Am elia kollarını karnına sarm ıştı ve vücudunu ateş bas

mamış da, üşüyormuş gibi titriyordu. Teni ateş gibiydi ve du

dakları şişm iş, zonkluyordu. “A m a beni seviyorsun, değil mi?" 

diye sordu Am elia, güçlü olmaya çalışm asına rağmen titreyen 

sesiyle.

“B ana bunu sorma. ”

“Bana en azından bu kadarını veremez m isin? Sana sahip 

olamayacaksam, asla benim olmayacaksan, en azından kalbinin 

bana ait olduğunu söyleyemez m isin?”

Colin hom urdandı. “B enden nefret etm enin en iyisi ola

cağını sanmıştım . ” Başı gökyüzüne kalkarken gözleri sım sıkı 

kapandı. “Benden nefret edersen, hayal kurm ayı bırakacağımı 

um m uştum .”
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“Ne hayali?” Amelia temkini bir kenara atarak ona yakla
şırken parmakları Colin’in bluzunun altına kaydı ve karnının 
sert çıkıntılarına dokundu.

Colin onun bileğini yakalayarak gözlerine öfkeyle baktı. 
“Bana dokunma."

“Benim hayallerim gibi mi?” diye sordu Amelia, kısık sesle. 
“A z önce yaptığın gibi beni öptüğün ve beni hayatta her şeyden 

daha çok sevdiğini söylediğin hayallerim gibi mi?"

“Hayır,” diye homurdandı Colin. ‘Benimkiler tatlı, romantik 

ya da kızlar için değil. Bir erkek hayalleri, Amelia.”

“O kıza yaptıkların gibi mi?” Amelia’mn alt dudağı titredi 

ve bunu gizlemek için dudağını ısırdı. Zihni acı verici anılarla 

doluydu ve vücudunun bilinmedik özlemleri, kalbinin yalvaran 

talepleri canını daha da çok yakıyordu. “Onu da hayal ediyor 

m usun?”

Colin yine genç kızın bileğini tuttu. “Asla.”

A m elia’yı tekrar öptü; bu kez daha hafif, daha nazikti ama 

aynı ölçüde tutkuluydu. D udaklan bir kelebeğin kanatlan ka

dar yumuşak bir şekilde Am elia’nınkilere sürtünüyor, dili içeri 

kayıp geri çekiliyordu. Bu saygılı bir öpücüktü ve Amelia’mn 

yalnız kalbi onu yağmuru emen çöl toprağı gibi emiyordu.

Colin onun yüzünü ellerinin arasına alarak fısıldadı: “Se

vişmek budur, Amelia. ”

“Bana onu böyle öpmediğini söyle. ” Genç kız ağlıyor, tır

nakları kazağının üzerinden Colin’in sırtına gömülüyordu.

“Kimseyi öpmüyorum. Asla öpmedim. ” Colin alnını onun

kine dayadı. “Sadece seni. Daima sadece sen oldun.”

Am elia şiddetle irkilerek uyandığmda kalbi gençlik tutkuları- 

mn kalm tılanyla deli gibi atıyordu. Örtüleri üzerinden atarak
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doğrulup otururken, soğuk gece havasının ince gecehğinin üze

rinden terden ıslanmış tenini okşam asm a izin verdi. Titreyen 

parmaklanm dudaklarma götürdü ve karm calanm alanm  bas

tırma çabasıyla şişmiş kıvrım larına bastırdı.

Rüj^a o kadar canhydı ki. Colin’in tadım hâlâ alabUiyormuş 

gibiydi; bugüne dek açhğım  duyduğu o egzotik tat. Böyle anı

ları hatırlam ayalı yıllar olmuştu. H epsinin geçm işe gömülüp 

silindiğini, belki de iyileşm eye başladığım  samyordu. Nihayet.

Neden şimdi? Düğünü kabul ettiği için miydi? Cohn’in amsı 

baş gösteriyor ve hayatım n aşkım n bir kenara  atılm am asını 

mı istiyordu?

Am elia gözlerini kapadı ve arsızca çekici dudaklarm  üze

rinde beyaz bir m aske gördü.

Montoya.

Onun öpücüğü de A m elia ’yı tü retm işti. Tepeden tırnağa.

Onu bulm ak zorundaydı. Onu bulacaktı.

“Ne diyor?”

Colin görev m ektubunu d ik k atle  k a tla y a ra k  m asasım n 

çekm ecelerinden birine tıktı. Jacques’a baktı. “C artlan d ’m  bu

rada, Ingiltere’de b ir grup adam a liderlik  ettiğ in e  inam yor.”

“Sizi canlı geri getirm ek istem eyecektir.” Jacques pence

reye doğru yürüdü ve ön ta ra fta k i arab a  yolım a bak m ak  için 

paneli k enara  çekti.

Kaldıkları köşk iyi durum da b ir k ir a lık  evdi. Şehirden kısa 

m esafedeydi; ra h a t k u llan ıla ca k  k a d a r y a k ın  am a kim senin 

on lan  fark  etm eyeceği k a d ar u zak tı. M esafe  ta k ip  edilip edil

m ediklerini anlam alarım  da sağlıyordu  k i C olin  birkaç gece 

önce takip  edilm işti. A m elia ’y la  dans edip onu öptüğü  gece.



“Gündüzleri içeride kalmanız iyi>” dedi Jacques, yine ona 
dönerek. “Her taraftan üzerinize geliyorlar.”

Colin başını üd yana sallayarak gözlerini kapadı ve koltu
ğunun arkasma yaslandı. “Ona o şekilde yaklaşmam aptalcaydı. 
Şimdi St. JobnTn dikkatini üzerime çekmişken, Ameüa’yla 

neden öyle ilgilendiğimi öğrenmeden rabat etmeyecektir.”

“O güzel bir kadm,” dedi Jacques. Sesinde bir Fransız 

erkeğinin bu tür şeylere duyduğu doğal takdir vardı.

“Evet, öyle.”

Güzelliğin ötesinde. Yüce Tannm, bir kadnun böylesine 

mükemmel olması nasü mümkün olabüirdi? Uzun kirpiklerin 

çevrelediği çarpıcı yeşü gözler. Öpülesi dudaklar. Krem gibi bir 

ten ve yetişkin bir kadmm tamamen olgunlaşmış kıvnm lan. 

Hepsi, ber zaman çekici bulduğu bir gizb cinsellik havasıyla 

taşınıyordu.

Baloya katılm a fikrinin onu görme ve aşkmın karşüıksız 

olmadığım öğrenme umudundan kaynaklandığım artık itiraf 

edebilirdi. Belki de duygularım bu kadar yoğunlaştıran şey 

onun yokluğuydu. Belki de onun amsmı zihninde süslemişti.

“Am a onu sevmenin nedeni bu değil,” diye mırüdandı Ja

cques.

“H ayır,” dedi Colin, “değü.”

“Ruhunda böylesine özlem olan bir kadım nadiren görürsün. 

A ncak onu senin yaptığm  gibi izlemiş olmama rağmen, benim 

ilgim i fark etmedi, sadece şeninkini fark etti.”

Bunun kendi hatası olduğunu büiyordu. önün profiline 

tekrar tekrar kaçam ak bakışlar atmak, onu açıkça görme işta

hım artırm aktan başka bir işe yaramamıştı. Bana bak, demişti 

sessizce. Bana bak!

Ve böylesine aç gözlerle izlenmeye db-enemeyerek bakmıştı.
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Göz teması aralarm daki mesafeye rağm en hızlı olmuş ve 

kalbinin derinliklerine işlemişti. Jacques’m söz ettiği özlemi o da 

hissetmişti. O özlem, Colin’in içinde o isteği —her neyse— hemen 

yerine getirme dürtüsü doğurmuştu. H er neye ihtiyacı varsa.

“Onu diğer adam ın ehnden alabüirsiniz,” dedi Jacques.

Bunu o da biliyordu. Dans ederlerken ve sonra öpüşürler- 

ken Am elia’mn içindeki tereddüdü hissetm işti.

“Keşke o gece Cartland’ı hiç izlem eseydim !” diye hırladı 

Colin, içindeki öfke güçlü bir şeye dönüşürken. “H er şey farkh 

olurdu.”

Am elia şimdi onun yatağında, altında kıvranıyor, kendisi 

de yüzeyin altında beklediğini hissettiği şehveti uyandırarak 

içinde sert bir şekilde gidip geliyor olurdu. Zihninde A m elia’nın 

boğuk bir sesle adını haykırdığım , ipek gibi teninin  ince bir 

ter tabakasıyla kaplandığım  h ayal edebiliyordu.

Onu m antık sınırlarının ötesine zorlar, asla  h a y a l edeme

yeceği yerlere ta şırd ı...

“H ayatlarım ızdaki dönem eçlerin b ir  nedeni vard ır,” dedi 

Jacques, m asaya dönüp Colin’in  k a rşısın a  otururken. “Bütün 

hayatım ı Fransa’dan hiç ayrılm adan yaşayabilird im  am a sizin 

peşinizden buraya gelm ek kaderim m iş.”

Colin şehvet düşüncelerim  züıninden a tarak  gözlerim  açtı. 

“Sen iyi bir adam sın, Jacques, borcunu ödem ek için  m ezara 

bile girersin.”

“Mösyö Leroux k ız  kardeşim in  h a y atın ı k u rtardı; onunla 

birlikte yeğenim m kim  de,” dedi Jacques, sakince. “C inayetinin 

cezasız kaldığım  bilerek yaşayam am .”

“Peki, ona n asd ödeteceğiz?”

F ransız gülüm sedi ve sert 5diz h a tla rı yum uşad ı. “O nu öl

dürm ek isterdim fakat bu sizi dezavantajh bir durum a sürükler.



Tek tanığınız ben olduğum için masumiyetinizi kamtlamakta 

son derece zorlanırsınız.”

Colin buna yam t vermedi. Jacques ona zaten istemeye 

bakkı olduğundan daba fazla yardım etmişti.

“Bu yüzden itiraf etmeli.” Jacques omuz sükti. “O itirab 

alm ak için gereken ber şeyi yapmaktan çok zevk alacağım.” 

Colin başıyla onaylayarak pencereye doğru baktı. Hava 

saatler önce kararmıştı. Kısacası, şimdi evden çıkabilir ve 

adam kendisini bulmadan önce CartlandT bulmak için giz

lice araştırm aya başlayabilirdi. Ama önce biraz dinlenmesi 

gerekiyordu. “Birkaç saatliğine dinleneceğim, sonra çıkıp neler 

bulabileceğime bakacağım. Çenesi gevşek biri mutlaka vardır. 

Sadece böyle birini bulmam gerekiyor.”

“Belki de burada yamnda çabştığımz adamı bulmabsmız,” 

dedi Jacques, tem kinb bir tavırla. “Quinn’i yöneten adam.” 

Colin, Lord Eddington’la hiç karşılaşmamıştı; onunla ne 

yazışm ış ne de tek kelime konuşmuştu. Bütün iletişimi Quinn 

sağbyordu ve Cobn’in büdiği kadarıyla Eddington onun emrinde 

çahşan adam ların kim bğini bilmiyordu. Bir sırdaş olduğunu 

kam tlam ası mümkün değüdi. “Ha3ir, bu mümkün değü,” dedi 

asık  jü z le . “Birbirim izi tanımıyoruz.”

F ransız bu habere çok şaşırarak gözlerini kırpıştırdı; o 

kadar k i konuşurken kendi düini kullandı: “Vraiment?” 

“Cidden.”

“Eh, o zam an... bu yolu izleyemeyiz demektir.”

“Evet. Ne yazık  k i öyle.” CoMn ayağa kalktı. “Uyandığımda 

yine konuşuruz.”

Jacques başıyla onayladı ve Colin’in odadan çıkmasmı bek

ledi. Sonra m asaya yaklaşarak bir çekmeceyi açtı ve beyaz 

yarım  m askeyi çıkardı.
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Colin artık herhangi bir baloya filan katılmayacağından, 
maskenin hâlâ duruyor olması duygusal değerini ele verirdi. 

Jacques, yeni arkadaşını Bayan Benbridge’in yamndayken 

izlemişti ve kadmm onun için çok değerh olduğunu anlamıştı.

Dolayısıyla kadını elinden geldiğince izleyecek ve müm

künse güvenhğini sağlayacaktı. Şansları yaver giderse, Jacques 

görevini tamamlar, Caılland cezasım bulur ve Cohn de sevdiği 

kadma kavuşurdu.

Amelia çocukken devlerle iletişim kurm ayı öğrenmişti.

Elbette ki o zamanlar sadece hayalîydi. Karşısında duran 

adamsa gayet gerçekti fakat kafasındakiyle aynı türde bir dev 

olduğunu biliyordu; sert, güçlü, haşin görünüşünün altında 

nazik biri.

“Buna şantaj denir!” diye bağırdı Tim, onun tepesinde 

dikilirken.

Ameha elini ensesine götürerek başm ı bu kadar yu kan  

kaldırmamn yarattığı ağnyı hafifletmek için boynunu ovaladı. 

“Hayır,” diye inkâr etti. “Hiç de değil. Şantaj kişiye sadece tek 

bir seçenek sunar. Ben sana farklı seçenekler sunuyorum.”

“Seçeneklerinden hoşlanmadım.” 'Tim iri k ollan m  geniş 

göğsünde kavuşturdu.

“Seni suçlamıyorum. Onları ben de pek fazla  um ursam ı

yorum.”

Amelia yakındaki pencerenin önünde duran minderli 

koltuğa yürüdü. Üst aile salonu insanlarla, St. John’ın bü

tün çalışanlarıyla doluydu. Kimi kâğıt oynuyor, kim i sohbet 

ediyor, kimi abartılı bir sesle gülüyor, diğerleriyse bütün gün 

işlere koşturmaktan bitkin düşmüş bir halde oturdukları yerde 

uyukluyordu.

/U  Betti B a şta n  i^tKar



“Adam niyetini doğrudan ifade etseydi herkes için çok daha 
kolay olurdu. Amelia san ipek tafta eteğini silkeledi ve akşam 
kıyafetiyle olabildiğince rahat bir şekilde oturdu. “Ama bunu 
yapmadı ve bu yüzden bizim tahmin etmemiz gerekiyor. Ben 
tahminde bulunmakta pek iyi değilimdir, Tim. Bunun için 
sabrım yok.”

Amelia dev adama kirpiklerinin altmdan bakarak gülümsedi.

Tim alaycı bir tavırla gülerek kaşlarım çattı. “Senin kafam 

takacak başka bir şeyin yok mu? Gelinlikler filan?”

“Hayır. Aslında yok.”

Ashnda yaklaşan düğünü planlamakla uğraşıyor olması 
gerekirdi. Uyandığı saatten yatağa girdiği ana kadar başka 

hiçbir şey için zamam olmamalıydı. Bu jrdm en beklenen ola- 

5nydı ve iyi idare edebilirse, gelecekteki konteshği için harika 

bir başlangıç olurdu.

Oysa o kafayı msıskeli hayranına takmıştı. Meraklandığmda 

saplantıh olurdu ve sadece adamm niyetini öğrenebilirse, daha 

önemli konulara odaklanabileceğim düşünüyordu.

Bu, düğün öncesi gerginlikti. Son bir kaçamak ihtiyacı. 

Çocukluk kaprislerine veda.

Başmı iki yana salladı. Maskeli Montoya’mn neden bu ka

dar ilgisini çektiği sorusunun pek çok cevabı vardı ama gerçek 

nedeni kafasım kurcalıyordu.

“Eh, hiçbir araştırma yapmıyorsun,” diye homurdandı Tim. 

“Benim gözetimimdeyken olmaz.”

‘Tam am ,” dedi Amelia, uysal bir tavırla. “Sadece onu bul

duğunda bana haber ver.”

“Hayır.” Tim’in çenesi ısırmaktan çok havlam ak gibi bir 

hareket yaptı. Bu akşam yeşil, yünlü bir pantolon ve yeşil 

ip lik le işlenmiş siyah bir yelek giymişti. Amelia ilk kez onun

Sylvia Day 71



bu kadar renkli giyindiğini görüyordu. Kaba beyaz saçları ar

kadan örülmüştü ve top sakalı titiz bir şekilde düzeltilmişti.

Amelia çabası için ona hayranlık du3nıyor, sergilediği dik

katin tamamen kendisine olan şefkatinden kaynaklandığını 

büiyordu. Bu akşam Rothschüd’ların balosunda peşinde dola

şırken Amelia’nın onunla gurur duymasını istiyordu. Elbette 

ki kendisi katümayacak, sadece dışaııdan izleyecekti ama yine 

de görünüşüne çok dikkat etmişti.

Ne olursa olsun Ameha onunla gurur duyuyordu.

“Pekâlâ o zaman.” Amelia abartılı bir şeküde iç çekti. “Onu 

kendim izleyeceğim ve seni de dadım olduğun için yanımda 

sürükleyeceğim.”

Tim homurdandı ve birkaç kişi onlara doğru döndü. “Pekâlâ,” 

diye tersledi. “Sana haber veririm ama yerini veya nasü oldu

ğunu söylemem. Yine de o adamı unutsan iyi olur. Seni bir 

daha rahatsız etmeyeceğine söz verebilirim.”

“Ne güzel.” Amelia elini hafifçe yanmdaki yere vurdu ve bu 

konuda dilini tutmaya karar verdi. Montoya’yı yine görecekti; 

yalmzken. St. John’m esaretinde veya ondan uzakta olması 

fark etmezdi. Buna mecburdu, içindeki bir ses konuyu unut- 

masma izin vermiyordu. “Gel de bana Sarah’dan söz et. Onu 

yakmda onurlandıracak mısm?”

'Tim’in ağır adımlarıyla yer titredi ve oturduğunda koltuk 

gıcırdadı. Amelia gülümsedi. “Annen iriyan bir kadın mıydı?” 

Tim’in sıntışı bulaşıcıydı. “Hayır. Ufak tefekti ama o za

manlar ben de öyleydim.”

Amelia güldü ve Tim’in kızardığım görünce konuyu de

ğiştirdi. “Sarah’dan söz et...”



Sarah, uzun zamandır Maria’nm özel hizmetçisiydi; ses
siz ve sadık biriydi. Tim yıllardır ona tutkundu ama ikisi de 
herhangi bir adım atmıyordu.

“Beni istemiyor ki,” dedi Tim, asık yüzle.

Amelia gözlerini kırpıştırdı. “Nedenmiş?’

“işimin fazla tehlikeli olduğunu söylüyor. Çocuklarıyla dul 
kalmak istemiyormuş. Çok zormuş.”

“Ah!” Amelia kaşlanm çattı. 'Dürüst olmak gerekirse, bunu 
anlamıyorum. Aşk ziyan edilemeyecek kadar değerlidir. Doğru 
zamam, doğru yeri beklemek... Bazen hiç gelmez ve mutluluğu 
kaçınrsm.”

Tim ona baktı.

“Genç olduğum için beni küçümseme,” diye çıkıştı Amelia. 

“Hayat seni henüz smamamış.”

“Beni geri tuttu, elimi kolumu bağladı, istediğim şeyleri 

elde etmemi engelledi.”

“Bir şeyi dışarıdan görmekle sahip olduktan sonra elinden 
ahnması farkhdır.” Tim’in bakışlan nazikti. “Şu seyisi özlemeyi 

bırak artık. Kont bütün bunlan görmezden gelerek nezaket 

gösteriyor.” Tim kolunu sallayarak bütün odayı gösterdi.

Amelia iç çekti. “Biliyorum. Onu seviyorum. Ancak aym 

değil.”

“Çingene yaşasaydı, ona karşı duygulann zayıflardı.” 

“Hiç sanmıyorum,” dedi Amelia. Colin’i zihninde gülerken, 
koyu renk gözleri neşeyle ve şefkatle parlarken görüyordu. 

Sonra da tutkuyla kızarmış bir yüzle. Öpüşmekten fazlasmı 

yapmamışlardı fakat şehvet vardı. İhtiyaç. O duyguların da

yanılmaz ölçüde kör edici bir parlaklığa ulaşacağı hissi.

Beklenti hissi... içinde hâlâ vardı. Tatmin olmarmşhk. 
Dokunulmamışhk.
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Ta ki Montoya onu öpene kadar.
Sonra içinde parddamıştı. Sadece bir an için am a uzun 

suredir uyuyan duygulan uyandırmaya yetmişti. Açıklayamadığı 

şey buydu. Ne birine ne de kendine. İki aşkı arasında benzer 

bulduğu bir şey varsa, o da buydu. Y asak  olana çekim  duydu

ğuna karar vermek çok tedirgin ediciydi. Sahip olam ayacağı 

şeye. Olmaması gereken şeye.

Amelia eteğinin katlarım n arasm da, M ontoya’yı tekrar 

görebileceği umuduyla cebinde taşıdığı gizb paketi ebyle tuttu. 

“Kont Ware ziyaretinize geldi,” diye uşak kapıdan seslendi. 

Tim yerinden k a lkarak  elini A m elia ’ya uzattı. “İyi bir 

adam,” diye tekrarladı.

Am elia başıyla onaylayarak notu cebinde bıraktı ve par

maklarım Tim ’in avucuna yerleştirdi.

Beyaz m askeb adam  onu izbyordu.

M aske aym ydı fakat m askeyi takan  adam  aym  değildi. Bu 

adam  daha kısa boylu, daha tıknazdı. G iysileri M ontoya’mn- 

kilerle aym  tarzda olm asına rağm en o kad ar k ab te li değildi. 

Kimdi bu adam? Ve neden Ameba’yla bu kadar ilgileniyordu? 

A m elia ’mn keyfi kaçm ıştı fak at bunu iyi g izled iğini u m u

yordu. M ontoya’mn, kendisine rom antik b ir ilgin in  ötesinde 

bir nedenle yaklaşm ış olabileceğini bilm esine rağm en, k iş i

sel olduğuna inanm ayı tercih etm işti. M ontoya’nın kaybettiğ i 

sevgüisine duyduğu özlem, tıpkı A m eh a ’nm ki gibiydi. O nunla 

arasm da daha önce sadece W are v e  Colin’le h issettiğ i gibi bir 

bağ hissetmişti.

H epsi bir yalan  mıydı?

Aniden kendini yapayalm z ve çok sa f hissetti. B alo salonu 

çok kalabalıktı. K olım a girdiği kont etküeyici ve sadıktı. B iri
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onunla konuşuyordu am a A m elia kendini engin denizlerin or

tasın daki b ir  adadaym ış gibi hissediyordu.

“R a h a tsız  mısın?” diye sordu W are, fısıldayarak.

Am elia başım  hayır anlamm da sallayarak bakışlarım  beyaz 

m askeli adam dan ayırm aya çalıştı am a yapam adı. M ontoya’yı 

arad ığı için kendine kızıyordu. Bunu yapm ış olmasa, içinde 

ona duyduğu ilgin in  hayalin i canh tutabilirdi. O ysa şimdi onu 

kayb etm işti ve bu kayb ı derinden hissediyordu.

“Y ü rü yelim  mi?” diye önerdi W are. Gülüm sem esi ve ken 

dileriyle konuşan adam a göz kırpm asıyla kabul edüebüir hale 

gelen son derece yak m  bir duruşla A m elia ’ya  doğru eğildi. 

“Lord R egin ald ’m  anlattık ları beni de uyutacak.”

A m elia  gülüm sem eye çalıştı fakat dudaklanm n k en arlan  

kasılm ış gibiydi. B akışlarım  kendisini dikkatle izleyen m as

keli adam dan ayırdı ve W are’in endişeh bakan m avi gözleriyle 

karşılaştı. “B u  hoşum a gider. Lordum .”

W are izin istedi ve A m elia’yı nazikçe sürüklem eye başladı. 

H er korum acı davrandığında olduğu gibi, Am elia’mn kalbi yine 

minnetle doldu. A m elia bu duygunun aşka dönüşmesini umuyor 

ve belki de evlendikten sonra bunun olabileceğini düşünüyordu. 

W are’in de kendisine aym  ölçüde değer verdiğini biliyordu.

A m eha ona baktı ve göz göze geldiler. “Senin için yaptığım 

her şey, ta th  Am elia, bana şim diki gibi baktığm  anlar için.” 

A m elia  k ıza ra rak  bakışlarım  kaçırdı ve m askeh adam ın 

salonda kendisiyle aym  hızda yer değiştirdiğini, tam karşısmda 

kalm aya d ik k at ettiğim  gördü.

“B ana biraz izin verir misin?” diye sordu Am elia, W are’e 

gülüm seyerek.

“Sadece biraz.”
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Kadın konuklardan biri yanlarından geçerken W are’in 
uzun vücuduna hayranlıkla baktı.

“Seni kışkırtıcı şeytan seni,” diye takıldı Ameba.
Ware göz ku-ptı ve geri çeküerek Ameba’nm eldivenb ebni 

öptü. “Sadece senin için.”
Bu bariz yalan karşısmda Ameba gözlerini devirdi ve Wa- 

re’den ajTilarak dinlenme odalarına uzanan koridora yöneldi. 
Adamın kendisini izlemesini kolaylaştırmak için acelesiz dav
randı ve koridordan ilerledi. Ortalıkta pek çok konuk vardı. 

Balo salonunun açık kapılarından müzik sesi geliyordu. Du

vara dizilmiş şamdanlarda mum ışıklan titreşiyordu. Ameba 
kendini güvende hissediyordu.

Derin bir nefes alarak olduğu yerde döndü ve adamla 3dizleşti. 

Adam birkaç adım arkasmdaydı. Ameba bir kaşını kal

dırdı ve adama yaklaşmasmı işaret etti. Adam gülümseyerek 

yaklaştı ama belb bir mesafede durdu.

“Ma-maskeniz...” diye başladı Ameba.

“Onun maskesi,” diye düzeltti adam, net bir Fransız ak- 

sanıyla.

“Neden? Beni mi istiyor, yoksa St. John’ı mı?”

“St. John’ın kim olduğunu bilmiyorum.”

Amelia bir an tereddüt etti ve seçeceği davranış şeklini 

hesapladı; sonra ebni cebine attı. Orada gizlediği şeyi çıkara

rak adama uzattı.

Fransız’ın başı düşünceb bir tavırla yana yattı. Am eba’mn 

uzattığı şeyi aldı ve nezaketle eğildi. “M atmazel.”

“Bunu kendisine verin,” dedi Ameba. Sonra çenesini kal

dırarak adamm yamndan geçti ve W are’in yanına geri döndü.
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Beşinci Bölüm

6 < m a  nn aşkına! Neden gittin?”

J - Colin çahşma odasındaki şöminenin önünde bir aşağı 

bir yukarı yürüyüp homurdamyordu.

“Çünkü,” dedi Jacques, rahatça.

“Çünkü mü? Çünkü!’ Colin elindeki şeye baktı, bu Amelia’nm 

minyatürüydü; ancak bir sevgilinin görebileceği haliyle.Æn. dis- 

habille', bir omzu kışkırtıcı bir şekilde neredeyse göğsüne kadar 

açık, saçları omuzlarından aşağı sahnmış, dudakları kırnuzı 

ve hafifçe aralanmış haldeydi. Sanki uzun süre sevişmiş gibi.

Bu kinlin için yapümıştı? Onun için olmadığı kesindi. Aylar 

önce yaptırılmış olmalıydı.

“Çok güzel görünüyordu, mösyö.”

Colin şöminenin önünde duraksayarak ağır bir şekilde 

duvara yaslanırken onu görmüş olmayı diliyordu. “Ne renk 
giymişti?”

“Sarı.”

“O mu sana yaklaştı?’

(Fr.) Çıplak, (ed.n.)



“Öyle de denebUir.” Jacques kanepeye oturdu ve bir kolunu 
rahat bir tavırla sırtlığın üzerine attı. Tutumu, Colin’in içsel 
karmaşasımn tam tersiydi. “Ona hayran oldum.

Cobn telaşla nefesini bıraktı. “Lanet olsun! Onu uzak tut
mak istiyordum.”

“Neden? Güvenbği için m i? Çok sıkı korunuyor zaten.” 
F ra n s ız ’ın  parmaklan kanepenin arkasmı çerçeveleyen ahşabm 
üzerinde sessizce sekti. “O neden?”

“Ablası ve ablasmm kocası... ikisi de ünlü suçlular. Ame- 

lia’nın kendilerine karşı kullanılmasmdan korkuyorlar; tıpkı 

benim korktuğum gibi.” Colin şöminenin yamndan ayrılarak 

masamn arkasmdaki koltuğa ağır bir şekilde çöktü.

“Babasmm önemb bir adam olduğunu sanıyordum.”

“Bir vikonttu, evet.” Jacques’m kaşlanmn kalktığım görünce 

devam etti. “Kibrinin önüne geçen tek şey zalimliğiydi. Kendi 

istek ve hırslarından başka bir şeyi gözü görmüyordu. Kızma, 

Amelia’mn ablasına ulaşabilmek için güzel bir dulla evlendi. 

Maria’yı en iyi okullara gönderdikten sonra, dul tazminatlarma 

el koyabilmek için onu evlendirdiği kişileri öldürdü.”

“Mon DieuT^ Jacques’m parm aklan donup kaldı. “Kız ne

den kaçmadı ki?”

“Ameba, Lord Welton’in elindeydi ve onu M aria’nm işbir

liğini sağlamak için kullamyordu.”

Fransız’ın yüzü sertleşti. “Umarım ödülünü almıştır. Ha

yatta, birinin kendi ailesine karşı işleyebileceği suçlardan daha 

tiksindirici bulduğum çok az şey vardır.”

“Lord yargılanıp asıldı. Maria kız kardeşini kurtarm aya 

çalışırken Christopher St. John’la tamştı; adam ünlü bir korsan
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ve kaçakçı. Birlikte Ameüa’yi kurtardılar ve Welton’i, Maria’mn 
iki kocasının cinayeti nedeniyle tutuklattılar.”

Colin bir eliyle saçlarını sıvazladı. “Ashnda hikâye bun
dan çok daha karmaşık ama St. John ve kansımn çok sayıda 
düşmam olan bir çift olduğunu söylemek yeterli olur.”

“Bayan Benbridge’in geçmişte ve şimdi içinde yaşadığı 
şartlar düşünülürse, beına bu şekilde yaklaşması daha da ü- 
ginçleşiyor.”

“Ameha asla bekleneni yapan biri olmadı.” Colin’in bakışlan 
elindeki minyatüre kaydı. Aldırmamanın bir yolunu bulmak 

zorunda olduğu karşı konulmaz bir görüntüydü.

“Size ne verdi?”

“Bir davetiye.” Ameha gizlice Fairchüds müzikalinde bu

luşmalarım istemişti. Onu görmek ve onunla konuşmak için 
bir fırsat daha.

“Gidecek misiniz?”

“Bence en iyisi şehirden ayrılmam olur,” dedi Colin. alternatif 

yerleri düşünerek. Cartland’m ailesinin kökeninin dayandığı 

Bristol’a gidebilir ve orada bir şeyler bulmaya çahşabüirdi. 

Cartland gibi bir adamın hoş bir geçmişi olmazdı. Colin orada 

adamı açığa çekmek için bir şeyler bulabilirdi. "Bir yerde çok 

uzun süre kalma riskine giremeyiz.”

“Ama ben Londra’dan çok fazla tiksinmeme>''e başhyordum,” 

dedi Jacques, alaycı bir tavırla.

Colin, Fransız’ın gizlemek için büyük çaba harcamasma 

rağmen İngiltere’den hoşlanmadığım ve bir an önce evine dön

mek istediğini bihyordu.

“Bemmle gelmek zorunda değilsin.” Colin kehmelerini yu

muşatmak için gülümsedi. “Açıkçası, neden burada olduğunu 

da bilmiyorum zaten.”

Sylvia Day 79



Jacques geniş omuzlarını silkti. “Bazı adamlar liderlik et
mek için doğar. Ben de hizmet etmek için doğmuşum.” Ayağa 
kalktı. “Eşyalarımızı toplamaya başlayayım.”

‘Teşekkür ederim.” Colin, Amelia’mn çok değerli minik 

heykehni 3mmruğunun arasına aldı ve çekmecede duran mas
kenin yamna koydu. “Sana katılacağım.”

Yerinden kalkarken kendim Ameha’dan uzaklaştırmasının 
onun için yapabileceği en iyi şey olduğunu düşündü.

Ancak görüntüsü zihnini terk etmiyor, dayanıp dayana

mayacağım merak ettirecek şekilde içini kemiriyordu.

Amelia hep gezintileriyle tamnmıştı. Sıradışı çocukluğu, yal- 

mzlığa ihtiyaç duymakla birlikte aym zamanda yalnızlıktan 

nefret etmesine neden olmuştu. Bir yerde asla uzun süre otu

ramazdı ve sık sık yalmz kalmak için bahaneler uydururdu; 

en özel yemek davetlerinde bile. Ware onun huzursuzluğunu 

anhyordu; hemen yürüyüşe çıkmayı ve biraz hava almayı öner

mesinin nedeni buydu.

Dolayısıyla dinlenme odasım kullanm ak için biraz izin 

istediğinde. Ware aldınş etmedi; Am elia’mn refakatçisi olan 

Leydi Montrose da öyle. İkisi de gülümseyerek başıyla onayladı 

ve onu rahat bıraktılar.

Ya Montoya geldiyse.

Elinden geldiğince sessiz bir şekilde alt kata indi ve yak

laşan sesler gerçek bir tehlike olabüeceği için bulduğu bir nişe 

süzülüverdi. Konukların geçip gitmesini beklerken kalbi deli 

gibi atıyordu.

Ortaya çıkacak mıydı? Bir yolunu bulacak mıydı? Maskeli 

baloya katılması, Amelia’yı onun önemli bir adam  olduğuna 

inandırmıştı. Leydi Fairchüd’la doğal bir tanışm a, bu geceki
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davete katılması için yeterli olurdu. Ancak onu soruşturdu
ğunda, Amelia boş bakışlarla karşılaşmıştı.

Davet edilmemişti.

Yine de bu, burada olmayacağı anlamına gelmiyordu.

Ameba’ya olan ilgisi St. John’dan kaynaklamyorsa, eve 
girip özel oturma odasını bulmak için gereken bügiye seıhip 
olmabydı. Ancak gelmemesinin Montoya’mn kendisi için daha 

iyi olup olmayacağma karar veremiyordu. İçinde yaşad^ ev ve 

evlenmeye karar verdiği adam düşünülürse, daha fazla sorunu 

kaldıramazdı. Ancak kalbi duruma bütün olarak aldırmazlık 

gösteriyor ve sadece istediği şeye odaklamyordu. Montoya da

vetine karşılık verirse Ameba ne yapacağmdan emin değildi; 

sadece vermesini dilediğini büiyordu.

Bu düşünceyle içi beklentiyle doldu. Bu akşam için özel 

olarak giyinmiş, koyu safir rengi, kaim damaskodan yapü- 

mış, gövdesi, dirsekleri ve alt eteği gümüş danteUi bir elbise 

seçmişti. Saçlarında, boğazında ve parmaklannda safirlerle, 

daha büyük ve daha deneyimli görünüyordu.

Keşke içinde de öyle hissetseydi. Oysa kendim genç bir 

kız gibi hissediyordu; Cobn’i göreceği için heyecanb ve sadece 

onun uyandırdığı duyguları hissetmeye hevesb. Bir daha asla 

aynı şeyleri hissedemeyeceğini düşünmüştü. Maskeb bir ya

bancıya karşı bunları hissetmek hem heyecan verici hem de 

korkutucuydu.

Sonunda notunda belirttiği küçiUc oturma odasma ulaştı. 

Sarah bu odayı Fairchüd’lann yamnda çahşan kuzeninden 

öğrenmişti. Bu bügiyi ona genç kadımn gerekirse çeküecek 

sessiz bir yeri olmasım isteyen hizmetçi vermişti.

Ebni kapımn tokmağma koyunca bb an dm-aksayan Ame

ba, derin bir nefes aldı ve sinirlerini sakinleştirmeye çahştı.
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Ama umutsuz bii’ girişim olduğu için bundan vazgeçti. Kapıyı 
açıp içeri süzüldü. Perdeler açıktı ve pencereden içeri gümüş 
rengi ay ışığı süzülüyordu.

Genç kadm kapımn dibinde bekleyerek gözlerinin karanlığa 
alışmasına izin verdi. Beklentili bir şekilde nefesini tutarken 
kendi nabzının ötesini duyabilmek için kulak kabarttı; onun 
orada olmasını ve kendisine seslenmesini umuyordu.

Ancak şöminenin üzerinde tıkırdayan saatten başka bir 
ses yoktu.

Amelia pencereye yaklaşarak döndü ve odaya bakındı. İki 

kanepe, iki koltuk, farkb büjdiklüklerde sehpalar... Dahası da 

vardı ama Montoya ortalıkta görünmüyordu.

İç çekti ve huzursuzca ellerini kabarık eteğinin üzerine 

koydu. Belki de çok erken gelmişti veya Montoya eve girmekte 

zorlamyordu. Pencereden dışan bakarken onun dışanda duru

yor olabileceğini düşünerek bir an korktu ama Montoya orada 

da yoktu.

Birkaç dakika geçti. O kadar bekleyebilirdi.

Odamn içinde volta atmaya başladığında saat hiç durmadan 

tıkırdıyordu. Kalp atışları yavaşlamış, nefesi normal ritmine 

geri dönmüştü, Omuzlannda ve dudaklanmn köşesinde hayal 

kınklığımn ağırlığım hissediyordu. On dakika sonra Amelia 

daha fazla kalamayacağma karar verdi ama kendisini endi

şeyle arayacak olanlar olmasa, sabaha kadar bekleyebilirdi.

Kapıya doğru yürüdü. “E h... Artık düğün planlanmı hiçbir 

şey bozamaz,” diye mmldandı.

“Minyatür kimin için yapddı?”

Amelia elini kapı tokmağına koyarak duraksarken, kendisini 

sıcak bir kucaklama gibi saran o derin sesle ürperdi. Çıplak 

tenindeki bütün tüyleri diken diken oldu ve dudaklan sessiz
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bir iniltiyle aralandı. Gözlerini iri iri açarak olduğu yerde ya
vaşça odaya döndü. Karşı köşede duran beyaz yanm maskenin 
ve kravatın bafif pırıltısını ancak o zaman görebildi. Montoya 
yine, karanbk odamn gölgelerinde rahatlıkla gizlenmesini sağ
layacak şekilde simsiyah giyinmişti.

“Lord Ware,” diye cevap verdi Ameüa, hayaletinin ani

den ortaya çıkışıyla ve bütün bu süre boyunca asimda orada 

olduğunu anlamasıyla sersemlemiş bir halde. Onu izlemişti. 

Neden maske takıyordu? Gizlediği neydi?

“Ne için yapıldı?” diye sordu Montoya, sertçe. “Bakire bir 

gelinin normalde nişanlısına vereceği bir hediye değü.”

Amelia ona doğru bir adım attı.

“Olduğun yerde kal ve soruma cevap ver.”

Amelia onun kababğı karşısmda kaşlarım çattı. “Beni farkh 

bir şekilde görmesini istedim.”

“Seni her şeküde görecek zaten; hem de canb.” Montoya’mn 

sesinde öfke vardı ve Ameba’mn şaşkınbğım biraz hafifletmişti. 

Bu yüzden, normalde söylemeyeceği şeyleri söyleyebüdi.

“Onunla benbğimin o yönünü paylaşmaya hazar olduğumu 

anlamasını istedim,” diye itiraf etti.

Montoya’mn silüetinin aniden kaskatı kesüdiği açıktı. 

“Bundan neden şüphe duysun ki?”

“Onun hakkında konuşmak zorunda mıyız?” Ameba aya

ğım sabırsızca yere vurdu. “Tamamım o köşede gizlenerek 

geçirdiğin için çok az zamammız kaldı.”

“Onun hakkında konuşmuyoruz,” dedi Montoya, rahatça. 

“Nişanbn için hazırlanmış özel bir hediyenin neden bana gönde

rildiğini tartışıyoruz. Benim de seni farkh bir şeküde görmemi 

mi istedin?’
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A m elia huzursuzca kıpırdandığım  fark  e tti ve ellerin i ar

kasına gizledi. “Sanırım  beni zaten farklı görüyorsun,” diye 

m ırıldandı, “o m inyatür olm asa bile.”

M ontoya’mn gülüm sem esi karardıkta panidadı. ‘Y a n i ben, 

bir yabancı, seni cinsel bir varhk olarak görebiliyorsam , neden 

gelecekteki kocan aym  şeyi yapm akta zorlansın ki?”

A m elia  nefesini tu tarak  M ontoya’m n sorularım  düşündü. 

“Söylem em i istediğin şey ne? Özel k on u lan  seninle tartışm am  

uygunsuz bir şey.”

“B an a  kışkırtıcı bir m inyatürünü gönderm en u ygu n  mu 

yani?”

“Seni rahatsız ettiyse iade edebilirsin.” A m eha elini uzattı. 

“Asla,” diye homurdandı Montoya. “Onu asla geri verm em .” 

“Neden?” A m eha m eydan okuyan  b ir ta v ır la  b ir  k aşım  

kaldırdı. “B ana k arşı ku llan m ayı m ı düşünüyorsun?”

“B aşka birinin görm esine izin  vereceğim i m i san dın ?” 

Sahiplenme. Gün kadar açıktı. M ontoya onu  sahipleniyordu. 

A m elia hem şaşırm ış hem  de m em nun olm uştu.

“N eden Lord W are seni istediğin  şekü de görm üyor?” diye 

sordu M ontoya, n ih ayet yak laşara k .

ir iy a n  süüeti gölgelerin  a rasın d an  a y  ış ığ ın a  k a n ş ırk e n  

A m elia ’m n kalp a tışla rı h ızlandı. M on toya ’m n  k a ra r lı adım - 

la n y la  ceketin in  k u yru ğu n u n  sa lım şm d a son derece jnrtıcı 

am a aym  zam anda da za r if  b ir  şe y  vard ı. S erb e st b ırak ü m ış 

ama u ygar k ıyafetlere bü rü n m üş b ir güç. O nu d ah a da b aştan  

çıkan cı kılıyor, A m elia ’m n  onu d izgin lerin d en  k u rtu lm u ş ve 

özgür halde görm ek istem esin e n ed en  oluyordu. Y ü z  h a tla rı 

etküeyiciydi ve güzel biçim li d u d a k ları öp ü lesi görü nü yordu .

İstediğim bu, diye düşündü A m elia , anid en . B u  yüzden  

onu tekrar görmek istedim.



Bu hedefine ulaşmak için ona karşı dürüst olmaya hazırdı. 

“U zun süredir arkadaşız.”

‘Y a n i bir aşk evliliği değü mi?” diye sordu Montoya, birkaç 

adım ötede durarak.

“B una cevap veremem.”

“Ben de burada olmamahydım. Beni buraya çağırmama- 

lıydm .”

“B eni sen takip ettirdin.”

M ontoya başım  üd yana salladı. “Hayır. Jacques kendi 

başına hareket etmiş. Ben şehirden ayrüıyorum. Bu mevzu 

daha ileri gitm eden senden uzaklaşm am  gerek.”

“N asıl gidebilirsin? Bahçedeki dansımızdan etküenmedin 

mi?” A m eha’m n eh boğazm daki safirlere gitti. T aylaştığım ız 

öpücüğü düşünm üyor musun?”

“A klım dan  çıkaram ıyorum .” Montoya aniden atüarak 

A m elia ’y ı sertçe kendine çekti; sanki içindeki bir şey nihayet 

bağlarından kurtulm uş gibiydi. “U yanıkken. Uyurken.”

Amelia, Montoya’nm nefesinin dudaklarım ısıttığım hissetti. 

A lt dudağım  ya laya rak  teninin kokusunu içine çekti. Egzotik 

ve tam am en erkeksi b ir hayvan gibi kokuyordu. Buna karşüık 

içgüdüsel o larak içinde bir şeyler kıpırdandı.

‘Y a p ,” dedi Ameha, göğsü Montoya’nınkine dayanmış halde 

h ızla  kalk ıp  inerken.

Montoya fısüdayarak bir küfür savurdu. “Onu sevmiyorsun.” 

“K eşk e  sevseydim .” A m eha’m n elleri çekingen bir şekilde 

M ontoya’m n ceketinin altına kaydı ve belinde durdu. Teni sı

cak, a lev alevdi ve Am elia onun giysilerinden yayüan sıcakhğı 

hissedebiliyordu.

“K albin in  bir sahibi var mı?”

A m elia  titrek  bir şekilde nefesini bıraktı. “Bir anlam da.”
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“Neden ben?”
“Neden maske?” diye karşılık verdi Am elia, M ontoya’nın 

sorularıyla çırılçıplak kaldığını hissetm ekten hoşlanm ayarak.

Montoya tepeden genç kızın yüzüne baktı. “G örm ek iste

diğin benim yüzüm değil.”

Montoya’mn sesindeki kesinlik, A m elia ’yı huzursuz etti. 

Kararsızlık hissi onu o kadar rahatsız etti ki M ontoya’y ı bıra

karak geri çekilm ek istedi. M ontoya izin vermedi.

“Bunu burada bitirelim ,” dedi M ontoya, n asırlı parm ak 

uçlarım Am elia’mn elm acık kem iklerinde dolaştırırken. “B en 

den ne istiyorsun?”

“Bana St. John’dan dolayı mı yaklaştm ?”

Montoya başım  olum suz anlam da salladı. “B enim  neden

lerim basitti. Güzel bir kadm  gördüm. B ütü n  a h lak  duygum u 

kaybederek ona baktım ve bu da onu huzursuz etti. Sadece özür 

dilemek istedim. Hepsi bu.” E lleri A m elia ’m n om urgasm dan 

aşağı kayarak onun za rif vücudunu kendine çekti.

Vücudu o kadar sert ve  güçlüydü k i A m elia  ona sım sıkı 

I sarüm ak ve hiçbir şeyi um ursam adan dokunm ak istedi. Onu 

kendine bu kadar yak ın  tu tan  sadece tek  b ir erk ek  olm uştu. 

Çok kısa bir süre öncesine kadar, böylesine bir kucaklan m adan  

benliğinin son zerresine k a d ar a lacağ ı zevk in  C olin ’le b irlikte  

toprağa göm üldüğünü söylerdi. O ysa şim di bu n un  doğru ol

madığım görüyordu.

M ontoya’jn bulm ası ne k a d ar sırad ışı b ir  şeydi.

Daha doğrusu, Montoya’mn onu bulm ası ne kadar su-adışıydı. 

“O gece... diğerlerinin geldiğini an lam ıştın ,” dedi A m elia . 

“Anlam ıştım .” M ontoya’nın d u d a k la n  sertleşti. “G eçm işi 

lekeb bir adamım. B u yüzden  beni çağırm am alıyd ın .”
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“Sen de gelmek zorunda değildin.” Lekeli bir geçmiş; çoğu 

aristokratm farkma büe varmayacağı gizb işaretleri tanımasını 

sağlayan bir geçmiş. Kim di bu adam?

Montoya’mn dudaklanmn kenan keyifle se ^ d i ve Amelia 

o dudaklara parmak uçlanyla dokundu. Maskenin göz delikle

rinden veya ağzımn etrafinda herhangi bir kusur göremiyordu. 

Görebildiği tek şey, hafifçe egzotik bir şekilde çekik olan koyu 

renk gözler ve günaha davet eden bir ağızdı. Kıvnm ı, biçimi 

ve sertliği mükemmeldi. Amelia onu saatlerce öpse büe hiç 

sıküm ayacağım  düşündü. Ne sorunu olursa olsun, buna ke

sinlikle dayanabüeceğini düşündü.

M askenin kenan na dokundu. “Seni görmeme izin ver.” 

“Hajnr!” Montoya genç kızm  elini sertçe itti ama sonra 

tek rar yak alayarak  üstünü öptü. Dudaklanm n baskısı eldi

venin üzerinden bile bir karıncalanm a yarattı. “Güven bana. 

G erçeğe dayanm an çok zor olur.”

“B u jmzden mi benimle flört etmiyorsun?’

M ontoya hareketsiz kaldı. “Etmemi mi isterdin?’

“Böyle duygular hissettiğin çok kadın var m ı?’ Amelia’mn 

b a k ışlan  M ontoya’m n boğazma indi ve adamm zorlukla yu t

kunduğunu gördü. “Ben bu duygulan senden başka sadece tek 

bir erkeğe hissettim  ve onu kaybettim; tıpkı senin de sevdiğini 

kaybettiğ in  gibi.”

A niden M ontoya ona daha sıkı sarüdı ve dudaklarım Ame

lia ’m n aim na yapıştırdı. ‘D ah a  önce kaybettiğin bir sevgüiden 

söz etm iştin ,” dedi h ın ltü ı bir sesle.

“B azen  b ir parçam ı kaybetm işim  gibi gebyor. Dayanılm az 

bir şey. B unca jnldan sonra ona karşı dm^gulanmın neden 

hâlâ bu kad ar güçlü olduğunu anlam ıjw um ; sanki geri döne

bilirm iş, sanki bir parçam  geri dönmesini bekhyormuş gibi.”

Sylvia Day  87



Amelia joımruklanm sıkarak Montoya’mn ceketini tuttu. “Ama 
yamndayken senden başka bir şey düşünemiyorum.”

“Sana onu mu hatırlatıyorum?”
Amelia başım iki yana salladı. “O çok eneıjik ve dizgin

sizdi; sen daha kontrollüsün ama... ilkel bir şekilde.” Şaşkın 
bir şekilde gülümsedi. “Kulağa saçma geliyor.”

“İlkelliğim senin yamndayken ortaya çıkıyor,” dedi Montoya, 

çenesini Ameba’mn şakağına sürterek. Çok yakındı; kokusu 

Ameba’nm duyularını kışkırtıyor ve onu neşelendiriyordu. İçi 

sıcak ve tatlı bir mutlulukla doluyordu. Yıllarca süren uyu

şukluktan sonra canlı olma duygusu. Bunun için suçluluk 

duyuyor, kendini Ware’e ihanet ediyormuş gibi hissediyordu 

fakat Montoya’ya duyduğu çekime karşı koyamıyordu. O kadar 

güçlü, o kadar nefes kesiciydi ki.

“Keşfetmek isterdim...” dedi Ameba, utangaç bir tavırla. 

“Bana uygunsuz bir teklifte mi bulunuyorsunuz. Bayan 

Benbridge?” diye sordu Montoya, Ameba’mn daha ilk duyduğu 

andan beri hayranlık beslediği kibar kahkahasıyla. İnsanın 

tekrar duymak için çabalayacağı türden bir kahkahaydı. Ame

ba şimdiden onu neşelendirmek için anlatabileceği hikâyeleri 

düşünmeye başlamıştı büe.

“Seni tekrar görmek istiyorum.”

“Hayır.” Montoya onun ensesini tuttu, yanağım göğsüne 

bastırarak iri vücuduyla onu sardı. Kucaklayışı güven veri

ciydi. Sıcak. Zevkb. İki insan sadece sarüarak saatler geçirebüir 

miydi? Amelia kendini tutamayarak güldü. Saatler boyunca 

öpüşmek ve sarümak. Aklım kaçırıyor olmalıydı.

“Güldün mü sen?’ diye taküdı Montoya.

Ameha kızardı. “Konuyu değiştirmeye kalkışma.”
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“Ayrılmalıyız,” dedi Montoya, pişmanlık gibi bir tavırla iç 
çekerek. “Balodan çok uzun süre uzak kaldın.”

“Neden ilk geldiğimde bir şey söylemedin?”
Montoya geri çekilmeye çalıştı ama Amelia onu bırakmadı. 

Yakınlığında güç vardı. İçinde çatışan iki taraf -Amelia’ya sa
nlmak isteyen yansıyla ondan uzaklaşmak isteyen yansı- genç 
kızm yamndayken bir türlü birbirine üstün gelemiyor gibiydi.

Amelia kadınsı bir edayla gülümsedi. “Gitmeme izin ve
remiyorsun, değil mi?”

“Bu kibir mi?”
“Bu bir kaçış mı?”
Montoya’mn ağzımn kenarmda beliren bir gamze Amelia’mn 

içini hoplattı. “Şartlar farklı olsaydı, sana sahip olmamı hiçbir 
şey engelleyemezdi.”

“Ah?” Amelia ona kirpüderinin altmdan baktı. “O zaman 
onurlu bir niyetle mi gelirdin, yoksa şimdi olduğu gibi beni 
baştan çıkarmaya mı çahşırdm?”

‘T ath ...” Montoya yine güldü. “Burada baştan çıkaran tek 
kişi sensin.”

“Ciddi misin?” Ameha’mn dolgun ve ağır göğüsleri korsesi
nin altmdan bastırarak onu rahatsız ediyordu. Ağzı kurumuş, 
avuçları terlemişti. Baştan çıktığım hissediyordu. Montoya’mn 
bedeni de aynı şeküde tepki veriyor muydu? “Sana ne yapı
yorum ki?”

“Neden soruyorsun?” Montoya’nm gülümsemesi etküeyi
ciydi. “Daha fazla yapasın diye mi?”

“O labilir. İster miydin?”
“Sen ne zaman böyle işveli oldun?’
“Belki de hep böyleydim,” dedi Ameha, kirpiklerini k ır

pıştırarak.
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Montoya dalgınlaştı. “Ware seninle başa çıkabiliyor mu?” 
Genç kızın bileklerini yakalayarak belinden uzaklaştırdı.

“Anlayamadım?” Montoya kendisinden uzaklaşıp kapıya 
doğru yaklaşırken Amelia kaşlarını çattı.

‘Yaramaz ve şımarık bir kadmsm.” Montoya tokmağı kav
rarken gözlerini kıstı.

“Ben şımarık filan değibm.” Amelia ellerini beline koydu.
“Dikkatle izlenmezsen sürekb başını derde sokarsın.”
Amelia biı- kaşım kaldırdı. “Bütün hayatım bo3mnca iz

lendim zaten.”
‘Yine de buradasın; baştan çıkarıcı m inyatürlerle yaban- 

cdan yamna çekiyorsun ve son derece uygunsuz paylaşımlara 
girişiyorsun.”

“Gelmek zorunda değildin!” Montoya’mn küçümseyen tav
rından rahatsız olan Amelia, bir ayağım yere vurdu.

“Doğru. Ve bir daha gelmeyeceğim.”
Tarzı fazla tamdıktı. Kendisine Colin’i hatırlatıp hatırlatma

dığım sormuştu. O ana kadar hatırlatmamıştı. Vücutları farkh, 
sesleri farkh aksanlıydı ve yürüyüşleri farklı türde özgüven 
yansıtıyordu. Colin varlığını zorla hissettirmeye çahşır gibi 
ayaklarım yere vurarak yürürdü. Montoya’nın yürüyüşünde bir 
durgunluk, sanki hâkimiyetini hafife indirgeme çabası vardı.

Ancak Amelia’yı uzaklaştırmak için sergiledikleri inatçı 
kararlılık ajmıydı. Daha genç bir kızken Ameha’mn buna ta
hammül etmekten başka seçeneği yoktu. Ama artık öyle değildi.

“Nasıl istersen,” dedi ve kalçalarını kasıtlı b ir şeküde sal
layarak Montoya’ya yaklaştı. “Beni arkada bırakarak yürüyüp 
gitmek senin için bu kadar kolaysa, gitmen en iyisi olur.” 

“Kolay olacağım söylemedim,” diye homurdandı Montoya.
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Am elia elini Montoya’nm kapımn tokmağım tutan elinin 
üzerine koydu. “Hoşça kalın, Kont Montoya.”

Montoya başmı çevirdi ve Ameba ileri atılarak dudaklanm 
onunkilere yapıştırdı. Montoya donakalmca Amelia fırsatı değer
lendirdi ve başım yana yatırarak teması daha da derinleştirdi. 
Montoya’mn nefesleri sıklaşmış, teni alev alev olmuştu. Yine 
de kıpırdamıyordu. Amelia nasıl derlemesi gerektiğinden emin 
değildi ve Montoya karşılık vermediği için öpücük tuhaf bir 
hal alm ıştı. O anda belki de bu işi fazla düşünerek yaptığım 
hissetti.

Gözlerini kapayarak kontrolü içgüdülerine bıraktı. Elleri 
hafifçe Montoya’mn gergin omuzlarma yerleşince Kont ürperdi. 
Am elia onun alt dudağım yaladığında hafif bir in ilti duydu. 
İçi zevk ve korkuyla doldu. Ya yakalanırlarsa? Bunu nasıl 
açıklayabilirdi?

Ancak Montoya’ya istediği gibi sahip olmak çok zevkli ol
duğu için bunu umursamadı. Montoya ona yardım etmek için 
hiçbir şey yapmıyordu fakat durdurmaya da kalkışmıyordu. 
Ameha koUanm yukan kaldırarak Montoya’nm arkasma uzandı 
ve eldivenini çekiştirdi; sonra parmaklarım Kont’un ensesine 
gömdü. Çıplak tenleri birbirine değdiği anda Montoya yenUdi. 
Ağzı şaşkm iıkla açUınca Amelia dilini içeri itti ve güzel bir 
yemeğin tadını çıkarır gibi zevkle yaladı.

Montoya'nm dih onunkine karşıhk verdi ve denejdmh bir 
şeküde kayarak Amelia’yı inletti. O minik ses Montoya’mn 
daha da çözülmesine neden oldu. O kadar hızh hareket etti 
ki Amelia ne olduğunu anlamadı büe. B ir an sonra kendini 
oldukça tahrik olmuş dev gibi bir erkek tarafından kapıya 
yaslanmış halde buldu; Montoya da iştahla ve sahiplenen bir 
tavırla onu öpüyordu.
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“Lanet olsun,” diye ûsıldadı Montoya. “Sana sahip olamam.” 

“Denemeyecek misin bile?”
“Denemekten başka hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. Ancak 

bu, şartlarım ın beni senin için uygunsuz ve teh likeli kıldığı 
gerçeğini değiştirmijmr.”

Montoya onu ensesinden yakaladı ve ağzım büyük bir açbkla 
Ameüa’runkinin üzerine kapadı. Tamamen cinsel arzuyla dolu 
bir öpücüktü. Lezzetli. Nefis. Am elia kendini kapıya bırakarak 
hepsini aldı. Montoya’nm dilin in  her darbesi, d işlerin in  her 
değişi, güzel dudaklarm ın her okşayışı. Hepsini ald ı ve Mon
toya’mn ateşini daha da yükseklere taşıyan  inü tilerle  daha 
fazlası için yalvardı.

Ai'alarmda bir maske ve sonsuz sırlar vardı. Zamanda tek 

bir an dışmda hiçbir şey paylaşmamış olan iki yabancı arasmda 

bir duvar vardı ama aralarm daki bağlantı ve o bağlantımn 

gücü ortadaydı.

Sadece şehvet miydi? Montoya’nm tam am ını göremezken 

nasıl şehvet olabilirdi ki? Am a dam arlanndaki bu zonklama, 

göğüslerindeki sızı, bacaklarmm arasmdaki o ıslaklık... Şehvet 

vardı; daha büyük bir bütünün parçası olarak.

“Amelia,” diye hırladı Montoya, sıcak nefesi genç kızın 

ıslak tenini okşarken. Kont’un aralanmış dudaklan Am eha’mn 

yüzünden çenesine ve elmacık kem iklerine kaydı. Sonra daha 

yukan çıktı. “Seni çıniçıplak soymak, yatağım a yatırm ak ve 

bütün vücudunu öpmek istiyorum.”

Amelia hem Kont’un dudaklarmdan adım böylesine arzuyla 

duyduğu için hem de sözlerinin zihninde yarattığı görüntüler

den dolayı ürperdi. “Reynaldo.”
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“Şehirden ayrılmazsam bu olacak ve o kadar üeri gidersek 
sana sahip olamam. Şimdi olmaz.”

“Ne zaman?” Özlem ve tatmin edilmeyen arzularla sar- 

sümış bir vücudun işkencesiyle, Amelia o anda Kont’u tekrar 
görmek için her sözü verebüirdi.

‘Yanında Ware var; sana benim veremeyeceğim şeyleri 
verebilecek eski bir dost.”

“Belki seninle dost olabiliriz.”

“Beni bunu söyleyecek kadar tanımıyorsun.”

“Seni tanımak istiyorum.” Genç kızın sesi gırtlaktan bir 

mırütı gibi çıkıyordu. Hayatı boyunca sesi hiç öyle çıkmamıştı 

ve Montoya’yı etkiliyordu. Kont’un kendisini daha da sıkıca 

sanşm a bakarak Amelia bunu anlayabüiyordu. “Senin de beni 

tanımanı istiyorum.”

Montoya geri çeküdi ve Amelia maskeyi çekici bulduğunu 

anladı. Tahrik ediciydi. Çok tuhaftı ama yine de doğruydu. 

Bunu tedirgin edici değü, rahatlatıcı buluyordu. Kendini fazla 

açıkta hissediyordu ve maske Montoya’yı olduğu kadar onu 

da gizliyordu.

“Benimle ügüi bümen gereken tek şey,” dedi Montoya, 

hırütıyla, “ölmemi isteyenler olduğu.”

“Böyle bir açıklama başka kadınlan korkutup kaçırabilir,” 

dedi Amelia, Montoya’mn dudaklanm tekrar dudaklanna çe

kerken, “ama ben benzer sorunları olan insanlarla yaşıyorum. 

Bazıları benim de sadece akrabalık ilişküerimden dolayı aym 

şartlar altında olduğumu söyleyebilir.”

“Fikrim i değiştiremezsin,” diye homurdandı Kont, genç 

kızm aralanmış dudaklanm yalarken ve hareketleriyle sözleri 

çelişirken.
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“Ben odadan çıkmak üzereydim; sen beni alıkoydun.” 
“Beni öpen şendin!” diye suçladı Montoya.
Amelia omuz silkti. “Ağzın yoluma çıktı. Kaçamadım.” 
“Sen bir baş beJasısın.” Montoya başmı eğerek Am elia’yı 

son kez öptü. Daha yumuşak. Acelesizce. Genç kızın ayak 
parmakları ayakkabılarının içinde kıvrıldı. “Şimdi biri bizi 
görmeden ayrılmalıyız.”

Amelia çok uzun süredir ortadan kaybolduğunu ve Kont’un 
uyarısınm hakh olduğunu anlayarak başıyla onayladı. “Seni 
bir daha ne zaman göreceğim?’

“Bunu büemem. Belki düğününden sonra. Belki asla.” 
“Neden?’ Amelia aym soruyu bu gece sayısız kez sormuştu 

ve hâlâ bir cevap alamamıştı. Montoya, başka birinin yamnday
ken kendim bu kadar canlı hissetmenin ne kadar değerli bir 
şey olduğunu anlayamıyor muydu? Ameba onunla karşılaşana 
kadar uykuda olduğunu fark etmemişti.

“Çünkü Ware sana benim veremeyeceğim şeyleri verebüir.” 
Ameba karşılık vermek üzereyken kapının tokmağı k ıpır

dandı. Ameba’mn nefesi kesildi ve olduğu yerde donup kaldı. 
Montoya donakalmadı.

Hızla hareket etti ve Ameba’dan uzaklaşarak hemen göl
gelerle dolu köşede gözden kayboldu. Kapı arkasmdan itüip 
açılırken Ameba birkaç adım sendeledi. Döndüğünde girenin 
kim olduğunu gördü.

“Lordum,” dedi nefes nefese, reverans yaparak.
Ware kaşlannı çatarak içeri girdi. “Burada ne işin  var? 

Bütün evde seni aradım.” Genç kızı dikkatle inceledi ve çene 
kaslan gerildi. “Bana söylemen gereken bir şeyler var, değil
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Amelia başıyla onayladı ve titreyen elini Ware’e uzattı. Ware 
onun elini tuttu ve tam odadan dışan sürükleyecekken bir an 
duraksayıp odaya bakındı. Herhangi bir terslik göremeyince 
Amelia’jn Montoya’dan uzaklaştırdı ve sadece günler öncesinde 
olduğundan çok daha karmaşık bir geleceğe doğru sürükledi.
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Altıncı Bölüm

i  ani hepsi bu,” dedi A m elia, p arm aklan m  çay kaşığım n

X  üzerinde oynatırken.

W are Kontu uzam p elini nişanlısının elinin üzerine koyarak 

genç kadım n  rah atsız  edici hareketim  durdurdu. “G erginliğe 

gerek yok,” diye m m ldandı, A m elia’nm  anlattıklarım  zihninde 

toparlam aya çalışırken.

“K ızm adın  mı?” A m eha’m n yeşü  gözleri şaşkınlık  ve en

dişeyle açüdı.

“M em nun olm adım  am a kızm adım  da.” W are hüzünlü bir 

ta vırla  gülüm sedi ve arkasm a yaslandı.

St. John’m  evinin terasm da oturmuş, parkta geziye çıkm a

dan önce birlikte çay içiyorlardı. W are onunla konuşana kadar 

saatlerin i tedirgin  bir şeküde geçirm işti. B ir kadım n ateşli bir 

karşü aşm adan  sonra nasü göründüğünü büiyordu; dolayısıyla 

A m eüa’m n açık lam aları şüpheleriyle paralel olm akla birlikte, 

doğrulandıkları için de üzgündü.

“N e yapacağım ı bUmiyorum,” dedi Am elia, perişan bir 

halde. “K orkarım  sın ın  aştım .”



‘V e korkanm ben de pek fazla yardımcı olamayacağım,” diye 

itiraf etti Ware. “Biz arkadaşız, tathm  ancak ben her şeyden 

önce bir erkeğim. Bu yabancı için bana k arşı hissetm ediğin 

duygular hissettiğim  duym ak hoşum a gitm edi.”

Ameba’nm eb dönüp W are’inkim sıkıca kavrarken, yanaldan 

kızarm aya başladı. “Şu anda kendim den hiç hoşlanm ıyorum . 

Benim için çok değerbsin. W are. D aim a öyle oldun ve sana hak 

ettiğin şekilde davranm adım . U m an m  beni bağışlayabilirsin .” 

W are dalgm  bir şekilde ark a  “bahçeye” baktı. B u  kelim e, 

St. John M ab kân esi’nin etrafım  saran  açık  a lan a  p ek de u y 

muyordu. G eniş çim enbğin çıp lakb ğm ı 30im uşatan te k  şey, 

alçak çiçeklik alanlardı.

“Seni bağışbyorum,” dedi W are. “Ve dürüstlüğüne hayr£inbk 

du}aıyorum. Senin  yerin de ben olsaydım , bu  k a d a r çok şeyi 

anlatacak cesareti bu labileceğim den şüpheliyim . A n ca k  böyle 

davram şlarda bu lu nan  bir n işa n lıy ı k a b u l edem em ; özelbkle  

de sosyal ortam larda.”

A m eba a zarlan m ış b ir  oku l öğren cisi gibi b a şıy la  on ay

ladı. A za rla m a  gerek b  o lm ak la  b irlik te , W are ’in  bu n dan  zevk  

alm adığı da açıktı.

“B en im le evlen m ek  isteyip  istem ediğin e  k e sin  o lara k  k a 

ra r  verm en  gerekecek, A m e b a . A n laşm a m ıza  devam  etm ek 

istiyorsan , sa d ık  o lm alı v e  u yg u n  şek ild e  h a re k e t etm elisin .” 

W are  a y a ğ a  k a lk tı v e  gerg in b ğin i a za ltm a k  için  om uzlarım  

öne eğdi. “L a n et olsun, ben im le  evlen m eye zorlam yorm uşsu n  

gibi h issetm en d en  h o şlan m ıyorum !”

A m e b a  da a ya ğ a  k a lk a rk e n  m u slin  e teğ i z a r if  b ir  şekilde 

döküldü. “Ö fkeb sin .” W are ’in  cevap  v erm esin i en gellem ek  için 

b ir e lin i zarifçe  ka ld ırd ı. “H ayır. A n lıyoru m . B u n a  kesin lik le  

h a k k ın  v ar. S en  b en zer şek ild e  d a vran say d ın  b en  de a ym  öl

çüde öfkelen ird im .”
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Genç k ız  nefesini bırakarak mermer teras korkuluğuna 

yaklaştı ve ellerini korkuluğun üzerine koyarak yaslandı. Ware 

sırtım çimenliğe döndü ve Am elia’yı yam na alarak ona katddı.

Amelia bugün çok güzeldi; her gün olduğu gibi. Siyah saçları 

om uzlarım n etrafında dalgalanan bukleler halindeydi. Teni 

krem gibi bembeyaz, gözleri yeşim kadar yeşü, dudaklan şarap 

gibi kırm ızıydı. Bir defasında W are ona akhna şiiri getiren tek 

kadın olduğunu söylemişti ve Am elia “hayalperestlik” olarak 

adlandırdığı özelliği için ona gülmüştü. W are’in sadece onunla 

ügüi hayalleri vardı.

“Evlenirsek,” diye m ırüdandı Am elia, “bana sadık kalacak 

mısın?”

“B u sana bağh.” W are dikkatle düşündü. “Öylece sırtüstü 

yatıp  bir an önce bitm esi için dua edeceksen, muhtem elen sa

dık kalm am . B en seksi seviyorum, Am elia. A çhk duyuyorum. 

Seksin  zevkinden hiçbir şey için vazgeçmem; eşim  için büe.”

“A h!” A m elia  iç çekerek başım  çevirdi.

H afif bir esin ti oldu ve  A m elia’run buklelerinden birini 

omzunun ensesiyle birleştiği o hassas, çıplak tene doğru salladı. 

Am elia  soğuktan değil, histen dolayı ürperdi. W are bu tepkiyi 

fark etmişti; onunla ügüi her şeyi fark ettiği gibi. Küçük detayları 

daha sonra ku llan m ak için listeliyordu. A m elia tensel hisleri 

güçlü biriydi. W are bunu takdir ediyordu ve sömürmemek için 

dikkatli davranıyor, bu yönünü benim sem eyi öğretm ek için 

onun kendisine a it olacağı günü sabırla bekliyordu. Sadece 

kendisine a it olacağı günü.

A m a şim di düşünm esi gereken çok şey vardı.

“Bence birbirim izden zevk alabüiriz,” dedi W are, parm ak

larıy la  A m elia ’m n m erm erin üzerindeki parm aklarım  okşaya

rak. “Bence aram ızdaki seks bir işten çok daha fazlası olabilir
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lü U  o en ı Doşıan

ama bu ancak sen kendini bana tam am en açarsan m üm kün 

olur. Utangaçlık ve sınırlama olmadan. Evliük yatağım ız güzel 

olursa, başka yere gitmem. Başka kadınlarm  peşinden koşacak 

bir adam değilim. Sadece düzm ek isterim  ve  bunu yaparken 

çok güzel zaman geçiririm. Bunu tek bir kadınla yapabilirsem , 

bence çok daha iyi olur. D aha az çaba gerekir.”

Bu kaba ve açık ifadeler A m elia’yı sarsm ıştı fak at W are’in 

yatağı ne kadar sevdiğini anlatabilm esi için doğru sözlerdi 

ve A m eba’mn bunu şimdi öğrenm esi en iyisiydi. K aran lık ta  

el yordam ıyla aram aktan  iyiydi. A ydın lık, terli ve k ızarm ış 

tenler, upuzun saatler olurdu.

‘Y a ta k  odasmda tutku böyle bir şey m i?’ diye sordu Ameba, 

samim i bir merakla. “H ayvansal dürtülerin  serbest b ıra k ılm a sı 

mı? B aşka bir şey yok mu yan i?”

W are bu soruyu ük anda anlayam adı. “A blam n  St. John’la 

paylaştığı bakışları m ı kastediyorsun ? Y o k sa  W estfield ’larin  

birbirlerine n asü  b ak tık la rım  m ı? ’

“Evet. O n la r... m üstehcen am a y in e  de rom an tik .”

“B öyle bir şe fk ati görüp de im ren en  te k  k iş i sen  değüsin.” 

A m eba’m n b a k ışların d ak i m erak  W are ’i gü lüm setti.

“Sen de m i?”

W are om uz sü k ti ve  k olların ı göğsünde k a v u ştu ra ra k  

kalçasım  k o rk u lu ğa  dayadı. “B azen . A m a  b u n u n  için  yam p 

tu tu ştuğu m u  v eya  eksü diğin i h issettiğ im i söyleyem em . A n cak  

sanırım  sen  hissed iyorsun .”

H er za m an k i d ü rü stlü ğü yle , A m e lia  b a şıy la  onayladı. 

“G örüyorum  k i san a  k u r y a p m a k  için  doğrudan  y a k la ş ı

m ım  en i}dsi değilm iş,” dedi W are. “İ lk  a şk  i l iş k in in  o k ad ar 

acı şeküde bitm esinin seni d a h a ... m an tıklı b ir ü işk iy e  eğüim b 

küacağım  sanm ıştım . A m a sen tam  aksin i istiyorsun, değü m i?’



Am eba uzaklaşarak bir aşağı bir yukan yürümeye başladı; 

bunu sinirlendiğinde yapardı. Böyle zamanlarda Ware’e kafese 

kapatıldığı için can sıkıntısından volta atan bir kediyi hatır

latırdı. “N e istediğim i bilmiyorum. Sorun da bu.” Amelia’mn 

bakışlan  W are’i olduğu yere mıhladı.

“B en memnunum. İhtiyacım  olan başka bir şey yok.” 

“Gerçekten memnun m usun?’ diye meydan okudu Am e

lia. ‘Y o k sa  senin pozisyonunda birinin umabileceği tek şeyin 

arkadaşlık  olduğunu öylece kabulleniyor musun?”

“B unun cevabım  biliyorsun.”

“B en olm asam  kim le evlenirdin?”

“H içbir fikrim  yok. Gerçekten gerekene kadar bunu dü

şünm eye niyetim  de yok. A lternatifleri düşünmem gerektiğini 

mi söylüyorsun?”

Am elia  durdu ve W are’e bir kedi m ırıltısını hatırlatan  bir 

ses çıkardı. “Senin  için deli olm ak istiyorum! Neden seçma 

şan sı benim  olmasın?”

“B elk i de nedeni kötü zevktir?” Am elia ona dil çıkarınca 

W are güldü. Sonra sesini alçalttı ve y a n  kapah gözlerle genç 

k ıza  baktı. “Seni tah rik  eden maskeyse, yatakta ben de maske 

takabilirim . Böyle oyunlar eğlencelidir.”

A m elia ’nm  gözleri fal taşı gibi açıhnca W are göz kırptı. 

K ızınca A m elia ’nm  elleri beline gidiyordu; sonra da başı 

yana yatıyordu. “B elki ilgim i bu kadar çeken gizemdir? Demek 

istediğiniz bu mu, Lordum ?”

“B u  da b ir olasılık.” W are’in gülüm sem esi süindi. “Şu 

h ayran ınla  ilgili bir araştırm a yapm ak niyetindeyim. Bakahm  

m askesini düşürebilecek m iyiz?”

“N ed en ?’
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“Çünkü sana uygun biri değil. Amelia. Yabancı bir kont? 
Sen hep bir aile istedin. Şimdi tekrar birleşmişken ablandan 
uzaidaşamazsm, dolayısıyla bu adamla nasıl b ir geleceğin 
olabilir? Ve seni kullanarak bana zarar vermek isteyebileceği 
olasılığım da görmezden gelmeyelim.”

Amelia yine joirümeye başladı ve Ware onun hareketlerin
deki zarafeti, eteğinin uzun bacaklarmm etrafinda savruluşunu 

hayranlık duyarak izledi. “Herkes Montoya’mn benimle kişisel 

olarak ilgilenmediğine, sadece benimle bağlantısı olan insan

ları hedef aldığma inamyor. Beni sevdiğim iddia edenlerin bir 

erkeğin beni sadece çekici bulduğu için arzulayabileceğim düşü

nememesini bü- hayli aşağılayıcı bulduğumu itiraf etmeliyim.” 

“Düşünmekten fazlası, Ameba. Hissedebibyorum. Nezake

timi sana karşı duyduğum arzunun zayıflığı olarak algılama. 
Çok yambrsm.”

Ameba nefesini bıraktı. “St. John da onu bulmaya çahşıyor.” 

Ware bu kadarını bekliyordu. “Adam kenar mahallelerde 

gizleniyorsa, St. John başarabüir. Ama kontun İ5d giyindiğim ve 

kültürlü olduğunu söyledin. Bir korsandan çok benim çevreme 

uygun biri gibi görünüyor. Benim araştırm am  daha verimli 

olabilir.”

Amelia yine duraksadı. “Onu bulursan ne yapacaksın?” 

Sesinde belirgin bir şüphe vardı.

“Bana ona zarar verip vermeyeceğimi mi soruyorsun?’ 

Bu soru anlamsız değildi çünkü W are’in iyi kılıç kullandığı 

bilinirdi. “Olabilir.”

Amelia’nm güzel yüzü asıldı. “Sana hiçbir şey anlatma- 

malıydım.”

W are doğrularak ona yaklaştı. “Doğruyu söylediğin için 

memnun oldum. Suçunu gizlem ek için yalan  söyleseydin, üiş-
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kimiz onarılmaz bir şekilde zarar görürdü.” Amelia’ya uzanır

ken derin bir nefes aldı ve o masum hanımeli kokusunu içine 

çekti. Genç kızın vücudunun da sevdiği çiçeğe benzediğinden, 

dudaklara değen bal gibi kokulu ve tath olduğundan uzun 

süredir şüpheleniyordu.

Amelia’mn yüzünü iki elinin araşma aldı ve başmı hafifçe 

yukan kaldırarak onu göz göze gelmeye zorladı. O zümrüt yeşili 

derinliklerde yeni bir girdap vardı ve Ware kendini onlarm içine 

düşerken buldu. “Ancak bu, adamm senin bana ait olduğunu 

bildiği ve yine de umursamadığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu 

şahsıma yöneltilen ağır bir hakaret, aşkım. Seni bağışlayabi

lirim ama onu bağışlayamam.”

“W are...” Amelia’mn dudaklan aralandı ve yumuşak ak

şamüstü güneşinde dişleri parıldadı.

Ware genç kızı öpmek için eğildi. Adamm niyetini anlaymca 

Am elia’mn nefesi kesildi.

“İyi günler, Lordum.”

Am elia’mn ablası ve kocası terasta onlara katılırken ve 

hemen arkalarm dan yeni çay servisini taşıyan bir hizmetçi 

görünürken ayrıldılar.

“Çok güzel bir gün,” dedi korsan, kendine has sert sesiyle. 

“Güneş ışığmda size katılabüeceğiınizi düşündük.”

W are uyanjn anlamıştı. Başım hafifçe eğerek biraz daha 

geri çekildi. Eski Leydi Winter onun bu duyarlıhğma gülüm

sedi. Bir yatak odası gülümsemesiydi; bir kadımn ateşli bir 

sevişmenin sonrasında sevgilisiyle paylaşacağı türden. Bayan 

St. John’m tek gülümsemesi buydu ve çekiciliğinin önemli bir 

kaynağıydı.

“Arkadaşhğmızdan zevk alınz,” dedi Ware, Amelia’yı tekrar 

masaya yönlendirirken.
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Günün geri kalanını St. John çiftiyle boş sohbetlerle geçirdi 

ve daha sonra aynı tür sohbeti parkta gezerken A nıelia’yla 

sürdürdü. Ama zihninin bir köşesinde aktif bir şekilde av he

saplarıyla meşguldü; bir yandan Am elia’nın sevgisini nasıl 

kazanabileceğini ve diğer yandan onu elinden alm aya çalışan 

maskeli adamı nasd bulabüeceğini düşünüyordu.

“Adamın adının Simon Quinn olduğundan emin misin?” 

“Evet,” dedi hancı, bara bir kupa daha bırakırken. 

‘Teşekkür ederim.” Colin birayı alarak köşedeki bir masaya 

yüi'üdü. Onu arayan bir adam m  varlığım  öğrenm ek rahatsız 

ediciydi; adamın Quinn’in adım  kullanm ası daha da tedirgin 

ediciydi. Cartland veya onun yam ndaki adam lardan biri ola

bilirdi ama hancı adamm Fransız aksam yla konuşmadığmdan 

kesinlikle emindi.

Colin’in, iyi büdiği gizlenme tekniklerini k u llan arak  otu

rup beklem ekten başka yapabüeceği bir şey yoktu. Onun bo- 

yutlarm daki bir adam  tam am en gizlenem ezdi fakat boyunu 

ve omuz genişbğini gizlem ek için yayü arak  kendini daha az 

fark edüir küabilirdi. A yrıca saçlarını da açmış, böylece genel 

görünüşünü kabalaştırm ıştı.

Ortam  kişinin kendini kalababğm  arasm da gözden kay

betmesini kolaylaştırıyordu. Işıklandırm a, kirleri ve  kusurları 

örtmek için zayıf tutulm uştu. K ara lekeli ceviz mobilyalar -  

jm varlak m asalar ve çıta sırtbkb sandalyeler- sadece ortamm 

loşluğunu artırıyordu. Hava eski ve yeni bira ile mutfaktan 

yayüan yağ kokularıyla doluydu. M üşterileri girip çıkıyordu. 

Bazüarı Cobriin daha önce konuştuğu sürekli müşterilerdi.

U zun zaman önce, eski hayatında, amcası Pietro’yla bir

likte böyle yerlere sık gelirdi. O tembel günleri, iyi ve saygın
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bir adamm aktardığı bilgelikleri dinleyerek geçirirdi. Colin 

onu özlüyor, sık sık düşünüyor ve onun nasü olduğunu merak 

ediyordu. Pietro onun karakterini güçlendirmiş ve ona yülar 

boyımca kendisini iyi durumda tutan bir onur kavramı aşılamıştı.

Colin masanm üzerinde yumruğunu sıktı.

Bir gün yine kavuşacaklardı ve amcasına o eğitimden neler 

öğrendiğini gösterecekti. Pietro’yu hizmetkâr hayatmdan kur

taracak ve rahat bir ortama yerleştirecekti. Hayat çok kısaydı 

ve sevgüi amcasımn olabüdiğince çok şeyin tadını çıkarmasını 

istiyordu.

“İyi akşam lar,” dedi bir ses yan tarafinda, Colin’i düşün

celerinden uzaklaştırarak.

Yanmda duran kişi hayatmm büjdik bölümünü bu sokaktaki 

hanlarda geçirmiş olan yaşhca bir adamdı; kendisine bir içki 

veya yemek ısmarlayanlara arkadaşhğını sunuyordu. Bazen 

adam satm aya değer bir şeyler dujmyordu ve Colin -adam m  

da farkında olduğu gibi- bedehni ödemeye hazırdı.

“Otursana,” dedi Colin, karşısmdaki sandalyeyi işaret ederek.

Saatler geçti. Bu süreyi daha önceki ziyaretlerinden kendisini 

tanıdık bulanları sorguya çekerek geçirdi. Birçoğu önemli bir 

bügi aktararak bir-iki metelüc kazanmayı umuyordu. Ne yazık 

ki Cartland’la ügüi çok fazla şey yoktu fakat Colin kendisiyle 

konuşan herkese bir kupa bira ısmarhyor ve kendini daha iyi 

gizlemek için onların arkadaşlığım kullamyordu.

Sonra, mucizevi bir şeküde, görmeyi en çok umut ettiği 

adam kahn siyah bir pelerinle karşısına diküdi. Simon Quinn 

barda duraksayarak hancıyla birkaç kelime konuştu; sonra iri 

iri açüan gözleriyle dönünce Colin’i köşeden el sallarken gördü.

“Tanrım,” dedi Quinn yaklaşırken ve pelerinini boynuna 

sabitleyen mücevherli tokayı açarken. “Bütün Londra’da yan
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aç bir şekilde seni aradım ve sen bütün bu süre boyunca kal

dığım j'erde miydin?”

“Eh...” diyerek sınttı Colin, “.. .en azmdan son birkaç saattir.” 

Quinn kısık sesle bir küfür savurdu ve yorgun bir tavırla 

Colin’in karşısına çöktü. Bir kupa bira geldi; ardm dan bir ta 

bak yemek. Tamamen yerleştikten sonra, “Sana hem iyi hem 

de kötü haberler getirdim,” dedi.

“Neden şaşırmadım?” dedi Colin, kayıtsızca.

“Fransa’da ihanete uğradım.”

Colin yüzünü buruşturdu. “Cartland herkesin adını mı 

vermiş?”

“Öyle görünüyor. Sanırım sadakatini ancak bu şeküde 

kamtlayabildi.”

“Adam kendisinden başka kimseye sadık değil.”

“Kesinlikle doğru.” Quinn çatahra bir et parçasm a batırıp 

ağzma götürdü ve öfkeyle çiğnedi.

“O halde kötü haber bu. İyi olam n e?’

“Hepimiz için bir af sözü alabüdim; senin için de.”

“Senin de peşindeyseler bu nasd m üm kün olabildi?”

Quinn keyifsizce gülümsedi. “Leroux genel vekil için de

ğerliydi; o kadar ki onun katilini bulmak, İngiliz casusları ele 

geçirmekten daha önemhydi. Katille birlikte geri dönme sözü 

karşüığmda gitmeme izin verdiler; katü her kim se. G eri dö

nüşümü garantüemek için Cartland’m ihanet ettiği diğerlerini 

ellerinde tutuyorlar.”

Colin yerinde doğruldu. ‘Y ü ce  T anrım ... o halde çok hızh 

çahşmamız gerek.”

“Evet.” Quiim birasını bitirdi. “K onulan daha da k arm aşık 

hale getiren durumlar var. Öncelikle, Lord Eddingtorii elinde 

tuttuğu bir Fransız casusu serbest bırakm aya ikna etm em  ge
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rekiyor. Sonra Cartland’m grubundan birini -Depardue adında 

bir adam - Cartland’ın suçunu itiraf ettiğine inandırmamız 

gerekiyor.”

İlki pek olası görünmüyordu ve İkincisi de bir hayli zordu 

ama Colin kendisine verilen her türlü hrsatı memnuniyetle 

değerlendirirdi.

Seni tanımak istiyorum, demişti Amelia. Keşke bunun 

olmasmı sağlayacak şansı olsaydı.

“Nedense bundan memnun olmuş gibi görünüyorsun,” dedi 

Quinn, yemeğini yerken. “Fazla bir şey sayılmaz.”

“Am elia’jn gördüm,” diye açıkladı Colin. Ona sanldım, 

dokundum, tadm a baktım.

Quinn ağzma götürmekte olduğu çatahyla kalakaldı. “Eee?’ 

“Biraz karm aşık ama umut verici.”

Quinn çatal ve bıçağım bırakarak biraz daha bira istedi. 

“M ezardan çıkışım  nasıl karşıladı?”

Colin hüzünlü bir tavırla gülümseyerek açıkladı.

“B ir m aske mi?” diye sordu Quinn, Colin’in anlattıklannı 

dinledikten sonra. ‘Yapabildiğin onca kdık değiştirmeden sonra 

bir maskeyi mi seçtin?”

“Başlangıçta m askeli balo olduğu için ortama uyuyordu. 

Daha sonra Jacques’m taktığm ı gördü ve ona yaklaştı. Bu 

şartlar altm da bir kez daha takm ak uygun göründü.”

“Ablasm a sandığımdan daha çok benziyormuş.” Quinn’in 

dudaklan M aria’dan söz ettiği her seferinde olduğu gibi hafifçe 

kıvrıldı. “A ncak durumun nasıl umut verici olduğunu anla

yam adım . Am elia’nm senin kim olduğun konusunda hiçbir 

fikri yok.”

“B u bir sorun sayılır,” dedi Colin, başıyla onaylayarak.
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“Sayılır mı? Dostum, bir şeyi hafifletme konusunda ustasın. 

İnan bana, bu haberi hiç iyi karşılamayacak. Sevgisizlik olarak 

algılayacak. Dürüst davranmadığını, bütün bu süre bojnınca 

onu kandırdığım anladığında, bunu onu sevm ediğinin kanıtı 

olarak görecek.”

Cohn iç çekti ve arkasma yaslandı. “Bu senin plamndı! Onu 

mutlu etmek için kayn aklan  olan bir adam  olmam gerektiğini 

sen söylemiştin.”

“Seni de mutlu etmek için. B ir h izm etkâr olarak karşısm a 

çıktığın takdirde değerinden daima şüphe edecektin.” Quinn 

yeni bira kupasını getiren garson kıza  gülüm sedikten  sonra 

arkasm a yaslandı ve uzunca bir an Colin’i inceledi. “W are 

Kontu’yla nişanlı olduğunu duydum .”

“Henüz değil.”

“Babasm m  skandalm a ve ablasım n ününe rağm en  bir 

kontes olabilir. Bu büyük bir b aşan .”

Colin etrafa bakm ırken her m üşteriyi tek  te k  inceledi. 

“Evet, am a onu sevmiyor. H âlâ beni seviyor. D ah a  doğrusu, 

eskiden olduğum çocuğu.”

Ü st kattaki yatak  odalarm a çıkan  m erdiven den  güzel, 

sarışın bir kadm  girdi. M or bir elbise giym iş, boğazın a  siyah 

bir kurdele ve işlem eli bir a k ik  takm ıştı. C olin ’e b ir  o ju n ca k  

bebeği hatırlattı. G üzel 3ÜZÜ ve ince vücud u  in san ın  korum a 

güdülerini harekete geçiriyor, k ıs ık  gözleri ve dolgun k ırm ızı 

dudaklan  hayvani düşünceler çağn ştm yo rd u .

Kadın başım  çevirip doğruca gözlerine ba k ın ca  C olin ’in 

k a şla n  kalktı. G ülüm sem esi adam ın şa şk ın lık la  k a ş la n n ı çat- 

m asm a neden oldu ve yak laşm asm ı m e rak la  izledi; Q u inn ’in 

arkasm a gehp durunca C olin  a ya ğ a  k a lk tı.
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K adm  ellerini Irlandah’nın geniş om uzlanna koydu. “G eri 

döndüğünü bana söylem eliydin, mon amour^,”  dedi, bebrgîn 

bir F ran sız ak sam yla  konuşarak.

Q u in riin  C olirie attığ ı bakış ilginçti ve rahatsızlıktan  faz- 

lasm ı ifade ediyordu. Y erinden kalkm adan san şım n  elini y ak a 

layıp öne çekti ve  kadım  ayağıyla yakına çektiği bir sandalyeye 

oturttu. Q uinriin  kadınlara olan düşkünlüğü düşünüldüğünde 

böylesine güzel b ir kadm a bu kad ar ilg isiz davranm ası k e

s in lik le  şaşırtıcıydı. Y ak ın d an  bakın ca kadın  gerçekten çok 

güzeldi. M asm avi gözleri uzun, k a im  kahverengi kirpiklerle 

çevreleniyordu  ve  güzel k avisli k aşlarla  vurgulam yordu.

“B u  o m u ?’ diye sordu kadm , Colin’i beğeniyle inceleyerek.

Q u inn  hom urdandı.

K adm  bem beyaz ve düzgün dişlerini göstererek sm ttı. Elini 

u zattı. “A dım  L ysette  Rousseau. Siz M onsieur M itchell’siniz, 

o u il? ’

Cobn, kısık sesle bir küfür savuran ve yemeğine devam eden 

Q uinn’e baktı. “B elk i,” diye cevap verdi, tem kinh bir tavırla.

“M ükem m el. Sizi öldürmem gerekirse, artık görünüşünüzü 

öğrendiğim  için işim  daha kolay olur.”

C olin gözlerim  kırpıştırdı. “Siz az önce ne dediniz?’

“K ışkırtıc ı k a ltak ,” diye hom urdandı Quinn. “O m asum .”

“H epsi öyle der,” diye karşılık  verdi kadm, tath  bir tavırla.

“B u  durum da doğru am a,” diye itiraz etti Quinn.

“B unu da söylerler.”

“A ffedersiniz.” Colin bir kadm a, bir Q uinn’e baktı. “Siz 

neden söz ediyorsunuz?’
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Quinn çatahru kayıtsızca sallayarak L ysette ’i işaret etti. 

“Bu kadın güvencemin ek kısmı. Kendisi C artland, sen ya da 

benimle birlikte Fransa’ya dönecek.”

‘Ya da bir itirafla,” dedi kadm, keyifle. “H erhangi birinizin 

itü-afi yeter. Görüyorsımuz ya, memnun etmesi zor b iıi değilim ” 

“Tanrım.” Colin tekrar yerine oturdu ve F ran sız kadım  

inceledi. Gözlerindeki ve ağzm daki daha önce kaçırd ığı sertliği 

o zaman fark etti. “Bu tehlikeli k a d ın lan  nereden buluyorsun, 

Quinn?”

“Onlar beni buluyor,” diye hom urdandı Q uinn, öfkeli bir 

şekilde bir patatesi ısırırken.

“Hep olum suzluklan görüyorsun,” dedi L ysette . “B u  m a

sada sadece üçüm üz varız  ve hepim iz ayn ı şejdn peşindeyiz. 

Ben buraya size yardım  etm eye geldim .”

Quinn ona öfkeyle baktı. “B aşım m  üzerinde kdıç sa lla m a n ın 

sevimli olduğunu sanıyorsan  çok yan ılıyo rsu n .”

Colin kadım  baştan  savm a kon u su nd a o k a d a r aceleci 

değildi. “N asıl yardım  edebilirsin?”

“Birçok şeküde.” S an şm  kısa  b ir ara  vererek  garson kızdan 

şarap istedi. “S izin  girem eyeceğin iz am a benim  gireb ileceğim  

yerleri düşünün. S izin le  değil am a benim le k o n u şm ak  isteye- 

büecek in san lan . S izin  erk ek  o larak  k u llan am ay a ca ğ ın ız  am a 

benim bir kadın  olarak  ku llan ab üeceğim  a va n tajla rı. Olasüüs- 

1ar sonsuz!” Z a rif ellerin den  b irin i bo yn u n d ak i ta ş a  götü rdü  

ve Colin onun b irin i öldürdüğünü h a y a l etm en in  n ered eyse 

im kânsız olduğunu düşündü.

“Senin  katü ım ım n  D epardue’y le  ne ilg is i var?” d iye sordu 

Colin.

K adın m  yüz h a tla rı karardı. “B u n u  çözerse, b en i p e k  çok 

sıkıntıdan k u rtarır.”
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“Genel vekil hiçbir şeyi şansa bırakmamaya kararh,” diye 

açıkladı Quinn. “Depardue, CartlandT izliyor. Lysette beni iz

liyor. A ym  işi görüyorlar. Lysette ek bir... güvence.”

Cobn yüzünü buruşturdu. “Depardue’nün, başaramayabile- 

ceği imasm dan hoşlandığım sanmıyorum.” Böyle bir pozisyonun 

nasü çekici olabüeceğini m erak ederek Lysette’e baktı. “Bunu 

neden yapıyorsun?”

“N edenlerim  bana kalsın. Am a bir tavsiye” dedi kadın, 

Colin’e dikkatle bakarak, ‘benim le ügüi hiçbir şeye güvene

mezsin, tek  husus dışmda: Leroux’nun katUinin adalete teslim 

edilm esini istiyorum .”

Cobn nefesini sertçe bırakarak parm aklarıyla masanm 

üzerine vurdu. “Bundan hoşlanmadım. Cartland benim pe- 

şim deyken aram ızda bir yılan  var.”

Q uinn başıyla  onayladı.

L ysette  daha önce istediği kadehi abrken surat astı. ‘Y ı- 

land an sa  H avva olm ayı tercih ederim.”

“H avva baştan  çıkarıcıydı,” diye karşı çıktı Quinn. 

Irlandalı’m n daha önce bir kadm a kaba bir şey söylediğini 

hiç duym am ış olan Cobn içkisini ağzm dan püskürttü.

“B u  n oktaya kad ar ne yapabüdin?” diye sordu Lysette, 

Q uinn’in  kabah ğm a aldırm adan Cobn’e odaklanarak.

“Günlerim  Cartland’dan ve Fransız gibi görünen herkesten 

k a ça ra k  geçti. Gecelerim  de onu £u-ayarak.”

“Bu şimdiye kadar duyduğum en gülünç plan,” dedi Lysette. 

“O halde ne yapm am ı öneriyorsun?’ diye sordu Colin. 

“H içbir şey büm iyorum  ki.”

“O zam an  öğrenm elisin.” Lysette kan kırm ızısı şaraptan 

bir yudum  a larak  dudaklarını yaladı. Sırtı dimdik ve çenesi 

k a k lk ık  bir şeküde oturuyor, aldığı iyi eğitim in işaretlerini
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veriyordu. “Bunu gizlenirken yap a m a zsın  k i. C a r tla n d ’ın  y a p 

mam beklediği şey de tam  olarak  bu. N eden  em rin d e ça lış tığ ın  

adam la bağlantı kurm uyorsun? B u n u  çab u cak  sona erd irm en i 

sağlam ak için gereken k a yn a k la ra  sah ip  o ld u ğu  k e s in .” 

“Am acı bu değü,” diye itira z  e tti Q u in n . “K e n d i g ö re v le r i

mizi yerine getirm ekten  biz sorum lu5nız. Y a k a la n ır s a k  bed e

lini sadece kendim iz öderiz. S iz in  d ü ze n lem en izin  de b en zer 

olduğunu sam yorum .”

Bir an için F ran sız k ad ın ın  g ü ze l y ü z ü n d e  b a y a l k ır ık lığ ı 

belirir gibi oldu am a sonra silin d i v e  y e rin e  u m u r sa m a z  b ir  

gülüm sem e geldi.

Colin ona b a yret etm ekten  ve n a sü  b ir  r is k i te m sü  ettiğ in i 

düşünm ekten kendini a lam ıyord u. K a d ın  çok  in ce  y a p ü ı v e  

dişüdi am a A m elia ’nın  a b la sıy la  ilg ili d u y d u k la r ı, gö rü n ü şü n  

son derece aldatıcı olabüeceğini gösteriyordu. “B a ş k a  ön erü erin  

var mı, m adem oiselle? B e lk i gü n  ış ığ ın d a  a ra ş tır m a  y a p m a m  

gerektiğini dü şü n üyorsu n du r.”

“M aske ta k a r  m ısın?” d iye sordu Q u in n , n ih a y e t ta b a ğ ım  

bir kenara iterek.

“N eden ta k sm  ki?” K ad m , C olin ’i b a şta n  a şa ğ ı, u zan m ış 

bacaklarm a ve  çizm eü a yak larm a k a d a r d ikkatle  süzdü. “B öyle

sine bir yakışıklılığı gizlem ek çok yazüs olur.” D u d a k la n  b aştan  

çıkan cı bir şeküde k ıv n ld ı. “H ep sin i görm ek is terim .”

Quinn a laycı b ir  ta v ır la  gü ldü . “B a k  işte , gö rd ü n  m ü, ta t

lım? Bu yüzden  H avva  değüsin. A d a m m  sa h ip b  old u ğu n u  büe 

görem iyorsun.”

“G özünü b ağlayab üirsin ,” diye önerdi L y se tte , C o lir ie  göz 

kırparak, “ve  b an a  isted iğin  isim le seslen ebilirsin .”

Colin günlerdir ilk  k e z  güldü.

“O na d ik k at et,” diye u yard ı Q uinn.
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“O işi sana bırakıyorum. Ben sabah Bristol’a gitmek için 

yola çıkıyorum. Cartland’ın geçmişi bugünkü durumunu et

kiliyor olabilir. Um arım  bana avantaj sağlayacak bir şeyler 

bulabilirim .”

‘İ y i  fikir.” Quinn’in dudaklan düşünceli bir tavırla büzüldü. 

“Lysette  ve ben burada kalıp araştırm a yapacağız.”

“O nun tek  başına gitmesine izin verme fikri hoşuma git

miyor,” dedi Lysette, buz gibi bir sesle.

“A bşırsm .” Quinn her zam anki küstah zarafetiyle sandal

yesinde arkasm a yaslanarak uzandı; bacaklan üd yana açıldı, 

vücudu yan a  y attı ve kolu sandalyenin sırthğm a asıldı.

“B u  kadar yakışikh  olmana rağmen,” dedi Lysette, “bazen 

senden hoşlanm akta zorlamyorum.”

Quinn sm ttı. ‘D em ek aym  fikirdeyiz. Mitchell başka yerde 

araştıracak. Sen  ve ben birlikte burada çahşacağız.”

“B elk i de bunun yerine onunla giderim.” Lysette’in gü

lüm sem esi güzel gözlerinden yansımıyordu.

“Ah, öyle m i?’ Quinn’in abartüı zevki Colin’i yine güldürdü. 

“N e güzel. En azm dan benim için, M itchell için değüse büe. 

Ü zgünüm , dostum .” B ir omzunu silkerek elini m asaya koydu.

İkisi de ne olduğunu anlayam adan Lysette ayağa kalktı 

ve Q uinn’in kenara bıraktığı bıçağı keskin bir isabetle m asaya 

sap ladı... Q uinriin rahat bir tavırla açümış parmaklarmm tam 

arasına.

Q uinn donup kaldı ve bir-iki parm ağm ı kaybetm eye ne 

k a d ar yak laştığm ı dehşetle gördü. ‘D anet olsun!”

L ysette  ona doğru eğildi. “Benimle alay etme veya beni 

küçüm sem e, mon amour. Beni öfkelendirm ek akıllıca olmaz.
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Colin ayağa kalktı. “Arkadaşının arkadaşlığmı önerdiğin 

için teşekkürler,” dedi aceleyle, “ama bütün saygım la geri çe- 
lirnıek zorundayım.”

Lysette kısık gözlerle ona baktı.

“Bana hiç güvenmiyorsun,” dedi Colin, “am a san a şu  sözü 

verebilirim; Adımı aklamak için pek çok nedenim  v a r  ve k aç

mak için hiçbir nedenim yok.”

Lysette bir an için kıpırdamadı. Sonra dudakları hafifçe 

kıvnldı. “Kadımn burada.”

Colin bir şey söylemedi fakat onaylam asına da gerek yoktu. 

Lysette bileğini zarifçe sa llayarak  onu gönderdi. “U zağa  

gitmezsin. Sana iyi şanslar.”

Colin çabucak eğildikten sonra elini cebine soktu  ve m a

sanın üzerine bir m iktar para attı. “Senin  için dua edeceğim ,” 

dedi Quinn’e, yamndan geçerken arkadaşının om zunu sıkarak. 

Quinn’in cevabı ağır b ir kü fü r oldu.
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Yedinci Bölüm

S aygın  bir m uhitte küçük ama güzel bir evdi. W are Kontu üç 

yüdır bu evin  sahibiydi ve bu süreçte ev nadiren boş kalmıştı.

B u gece alt k attak i pencereler karanhktı am a üst kattaki 

pencerelerden mum  ışığı yayılıyordu. Anahtarım  ön kapınm  

kıüdine sokarak içeri girdi. Evde, k a n  koca olan güvenilir ve 

ağzı sık ı ik i h izm etkâr kahyordu. Şimdi uyuyorlardı ve hiz

m etlerine ihtiyacı olmadığmdan. W are onlan rahatsız etmedi.

Şapkasm ı ve ardmdan pelerinini askıya astı. Altm a balolarla 

ve eğlenceyle geçen sonsuz gecelerde giydiği kıyafetlerinden 

birini giym işti. A n cak  bu gece biraz farkhydı. Am eha farkhydı. 

K en disi farkhydı. A raların daki farkm dalık değişmişti. Ameha 

onu b aşk a  bir gözle görüyordu ve W are’in de onunla ügüi bakış 

açısı değişm işti.

M erdivenden ü st kata çıkarken alttaki boşluktan ışık sızan 

b ir kap ınm  önünde b ir an duraksadı. W are dam arlarm daki 

kan m  akışm ı ve hızla  uyarüdığım  hissederek nefesini bıraktı. 

Sonra tokm ağı çevirerek içeri girdi ve siyah saçh, yaban eriği 

gözlü m etresini yatak ta  sakince kitap okurken buldu.



G enç kadının  b akışları W are’e döndü. W are onun nefe

sinin  h ızlan m asın ı ve dudaklarm ın aralam şm ı izledi. Kitap 

k a ra r lı b ir tavırla  sertçe kapandı ve  W are arkasın daki kapıyı 

tek m eleyerek  kapadı.

“L ordum ,” dedi Jane, nefes nefese, örtüjdi bir kenara  atıp 

gü zel vücudunu gözler önüne sererken. “B u gece geleceğinizi 

um uyordum .”

W are ’in d u dakları kıvrıldı. M etresi hevesli görünüyordu, 

y an i ü k  sevişm eleri sert ve hızlı olabüirdi. D aha sonra acelesiz 

d a vran a ca k lard ı fa k a t şim di ön sevişm eye gerek  yoktu. Ruh 

h a lin e  u yan  bir durum du.

B a ş  döndürücü dulu, ük gördüğü and an  beri arzulam ıştı. 

Lo rd  R ü ey  üe son ü işk isi b ittikten  sonra. W are b a şk a  k im se

n in  a ra y a  girm esine izin  verm eden çab ucak  ona yaklaşm ıştı. 

K a d ın  bun dan  gu ru r duym uş ve daha sonra da heveslenm işti. 

B irb irlerin e  u yu yorlardı ve seks ik isi için de ze vk  vericiydi.

W are ceketini çıkarıp attı; Jane sabahbğım n kuşağım  çözdü. 

Ç o k  geçm eden kadım n  içindeydi; k a lça ları şü ten in  kenarında, 

W are ’in  a y a k la n  yerdeydi ve a ltın d a  k ıv ra n a n  v ü cu d u n  içine 

sertçe  g irip  çıkıyordu. N eyse  k i öfkesi v e  h u zu rsu zlu ğ u  h a y 

v a n sa l d ü rtü lerin  firtın asın d a  u n u tu lm u ştu .

A n ca k  bu ra h a th k  u zu n  sürm edi.

B ir  sa a t sonra elin i başın ın  a rk asın a  k oym u ş halde  sır

tü stü  yatıyordu ve ter içinde kalm ış vücudu ak şam  serinliğinde 

soğuyordu.

“Çok güzeldi,” diye m m ldandı Jane, tu tk u  ç ığ h k la n  jdızün- 

den boğuklaşm ış sesiyle. “Ö fkelendiğinde hep ü k el oluyorsun.”

“Ö fkelenm ek mi?” W are güldü  ve m etresin i k end in e çekti.

Evet. C am n ı sık an  b ir  şey  olduğun da bu n u  a n la y ab iliy o 

rum .” Jan e ’in eli genç adam ın  göğsün ü  okşadı.

  Dem  D oşıan lyiKor



W are süslü tavana bakarak odanın gül kırmızısı ve krem 

renkleri ile yaldızlı mobilyalarmın Jane’e ne kadar uyduğunu 

düşündü. W are onu hiçbir masraftan kaçınmamaya ve sadece 

kendi rahatım  düşünmeye teşvik etmişti çünkü çok sayıda met

resiyle dişkilerini yaşarken bir kadınm dekor zevkinin onunla 

ügüi çok şey anlattığım  fark etmişti. “Sevimsiz şeylerden söz 

etm ek zorunda mıyız?”

“Öfkeni bitkinliğe dönüştürebüiriz,” diye taküdı Jane, ba

şm ı k ald ın p  gülerek bakan koyu renk gözlerim gösterirken. 

“Ş ik âyet etm eyeceğim i büiyorsun.”

W are genç kadının şakağm a yapışmış olan ıslak saç tel

lerini düzeltti. “B u çözümü tercih ederim.”

“A m a sadece geçici bir çözüm olur. Bir kadm  olarak, sana 

sorununla ügüi yardım  edebüirim çünkü yine bir kadınla ügüi 

olduğunu tahm in ediyorum.”

“B an a yardım  ediyorsun zaten,” dedi Ware, keyifle. 

Jan e ’in  ka lk an  k a şla n  şüpheciliğini gösteriyordu ama 

W are’i zorlamıyordu.

W are nefesini sertçe bıraktı ve Jane’in bir dost, bir sırdaş 

olduğuna in an arak  düşüncelerini yüksek sesle paylaştı. Tath 

bir kadındı; tanıdığı kadınlar arasm da en tathsı. Başkalarım  

incitm ekten hoşlanan veya başkalarm ın acüan pahasm a ken

dini yükseltm eye çalışan biri değüdi.

“Benim  durumumdaki bir erkeğin nadiren bir erkek olarak 

görüldüğünün farkında mısın?” diye sordu. T op raklarım , pa

ram  ve saygınlığım  var am a nadiren bunun ötesine geçüiyor.” 

Jan e sessizce am a dikkatle dinliyordu.

“Çocukluğum u Lincolnshire’da geçirdim ve büyürken ken

dim i sadece bir W are olarak düşündüm; bir birey olarak değü. 

G örevlerim in ötesinde çıkarlarım , unvanım ın ötesinde hedef
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lerim yoktu. O kadar iyi eğitilmiştim ki kendime ait bir şey, 

kontlukla değil, sadece kendimle ilgili bir şey istemek akhrmn 
ucundan bile geçmedi.”

“Bu çok yalm z bir yaşam tarzı gibi görünüyor.”

Ware omuz sükti ve başımn altma bir yastık daha koydu. 

“Başka türlüsünü bümiyordum ki.”

O sessiz kabnca Jane teşvik etti. “Ta ki?”

“Ta ki bir gün topraklarımızın dışına çüup derede balık 

tutm aya hazırlanan bir çocukla karşüaşana kadar.”

Jane gülümsedi ve Ware’in kollarından sıynlıp yataktan 

kalktı. Sabahbğını tekrar üzerine geçirdikten sonra konsola 

yaklaşıp kendine içki koydu. “Kimdi o çocuk?”

“Komşu araziden bir hizmetkâr çocuk. Emrinde çalıştığı 

adamın kızı olan genç hanımı bekliyordu. Aralarında bir ar

kadaşlık oluşmuştu ve bu da ügimi çekti.”

“Genç hammm çektiği gibi.” Jane ince bir mumun alevinde 

kadehi çevirerek brendiyi ustaca ısıttı.

“Evet,” dedi Ware. “Genç, çügm ve özgür ruhlu bir kızdı. 

B ayan Benbridge bana kimsenin beklentüerinin altında acı 

çekmemiş birinin gözlerinden bakmca dünyamn ne kadar farkh 

göründüğünü gösterdi. Unvammı tamamen bir kenara attı 

ve bana sadece o hizmetkâr çocuğa yaklaştığı gibi, şakacı bir 

şefkatle yaklaştı.”

Jane yatağın kenanna oturdu ve küçük bir yudum  aldık

tan sonra kadehi Ware’e uzattı. “Sanırım ondan hoşlamrdım.” 

“Evet.” Ware gülümsedi. “Bence o da senden hoşlamrdı.” 

Elbette hiç karşüaşm ayacaklardı fakat konu bu değüdi. 

Babasmm günahlarma rağmen onunla evleneceğin için 

seni takdir ediyorum,” dedi Jane.
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“Nasıl evlenmem? O bana kendi başıma bir değerim ol

duğunu öğreten kişi. Artık aristokrat kibrim kişisel kibrimle 
birleşti.”

Jane gülerek Ware’in bacaklanmn üzerine kıvrıldı. “He

pimiz için ne kadar hayırlı bir durum.”

Ware bir eliyle dağınık saçlarım sıvazladı. “Beni çok yakı

şıklı bulduğunu, bu yüzden benimle konuşurken bazen cüm

lesinin ortasmda takılıp kaldığım bana son derece masum bir 

şekilde söylediği o günü asla unutamam. Daha önce bana böyle 

bir şey söyleyen olmamıştı. Birinin böyle düşündüğünden bile 

şüphehyim. İnsanlar karşımda kekelediklerinde bunun nedeni 

hayranlık değil, korku olurdu.”

“Sana çok yakışıklı olduğunu ben de söyleyebüirim,” dedi 

Jane, gözlerindeki parıltıyla sözlerim destekleyerek. “Senin 

kadar yakışıklı çok az erkek vardır.”

‘Du doğru olabilir. Kendimi başka erkeklerle kıyaslamadığım 

için bilemiyorum.” Ware içkiden büyük yudumlar aldı. “Ancak 

kendime inandığımda çekiciliğimin arttığım düşünüyorum.” 

“Özgüven güçlü bir yemdir,” dedi Jane.

“Benden hiçbir beklentisi olmadığı için onun yamndayken 

kendim olabiliyordum. Hayatımda ilk kez konumumun sınır

larım düşünmeden konuşabiliyordum. Onu baştan çıkarmayı 

deniyordum ve kendime düşünmek için bile izin vermeyeceğim 

şeyleri yüksek sesle söylüyordum.” Ware yatağm ayak ucuna 

ve şöminedeki ateşe baktı. “Sanırım onu tammak kendimi 

bulmamı sağladı.”

Jane parmak uçlarım Ware’in çıplak bacağmda kaydırırken 

sordu: “Ona borçluymuşsun gibi mi hissediyorsun?’
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“Kısmen. Fakat ilişkimiz asla tek taraflı olmadı. Birlikte 
bir şeyler yapıyor ve sohbet ediyorduk. Böyle konularda benim 

deneyimim vardı; oysa çok korunaklı yaşıyordu.”

“Sen de onun yalm zbğım  giderdin.”

“Evet. Bu arkadaşlıktan ikimiz de kazançb çıktık.”

“Ve şimdi de sana ait,” dedi Jane, “çünkü onun kendini 

yaratm asm a yardım ettin.”

“B en...” Ware kaşlarım  çattı. Keyifsizliğinin nedeni bu 

muydu? Sadece sahiplenmeden mi kaynaklam yordu? “Öyle 

olduğundan emin değilim. Bir defasında âşık  oldu —ya  da 

kendisi öyle diyor- ve onu hâlâ özlüyor. B una kızm ıyorum . 

Kabulleniyorum.”

“Belki ‘takdir etm ek’ daha uygun bir ifade olur?” Jan e’in 

dudakları nazik bir gülüm sem eyle kıvrüdı. “Sonuçta başka 

birine hissettiği duyguların ağırbğm ı sana yükleyem ez.” 

W are içkinin geri kalanım  tek jnıdumda bitirirken  m ide

sinin alev aldığını hissetti ve daha fazlasım  istediğini ifade 

eden sessiz bir hareketle kadehi Jane’e doğru uzattı. “B u  doğru 

olsa, neden başka bir erkeğe hissettiği duygular beni bu kadar 

rahatsız etsin?”

Jane kadehi alırken kaşlarım  kaldırdı. “R a h a ts ız  olm ak 

mı? Yoksa kıskanm ak mı?”

W are güldü. “İkisinden de biraz.” B ir  elin i h a v a y a  doğru 

salladı. “B elki de bana karşı hiç böyle bir ilg i du ym adığı için 

erkeklik duygularım kabanyordur? K esin  olarak  bilem iyorum . 

Sadece bir kez daha kendimden şüphe ettiğim i biliyorum . Onu 

biraz rahat bırakm am m  ve iyileşm esi için  zam an  ta nım am ın 

kendi adıma yanhş bir karar olup olm adığım  m erak ediyorum .” 

Jane konsola doğru yürürken  duraksadı. “B u  d iğer adam  

kim?”
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W are açıkladı.

“Anlıyorum .” Jan e  kadehi tekrar doldurdu, ısıtıp  W are’e 
getirdi. “Rahm etU kocama hâlâ çok değer verdiğimi büiyorsun.” 

W are başıyla onaylarken yam ndaki yere hafifçe vurdu. 
Jan e  onun yam na k ıvrıld ı ve güzel bacaklarm ı gözler önüne 
serdi. “Ancak sevmediğim b iriyle evlenm ek niyetindeydim .” 

“ Şaka yapıyorsun,” dedi W are. “Kad ın ların  en çok istediği 
şey sadakat ve ölümsüz aşktır.”

“Am a aym  zamanda gerçekçiyiz de. Bayan Benbridge’e 

şu diğer adam ın veremeyeceği bütün gerçek şeyleri sunarsan, 

seni seçmeye daha eğilimli olur.”

“Adam  yabancı olduğu için ablasım arkasmda bırakmak 

zorunda kalacağım  hatırlattım .”

“Sözel olarak söyledin, evet. Şimdi bunun doğruluğunu 

kanıtlayarak  işi daha da zorlaştır. Onu topraklarım görmeye 

götür, ablasım n evinin yakm m da bir ev al... Öyle şeyler yap. 

Sonra rom antizm e ve gizeme duyduğu ilgiyi düşünerek bunu 

da kullan. Onu kolayca baştan çıkarabdirsm. Senin im kân

ların  ve becerilerin var; kızsa kolay etkilenen biri. Çiçekler, 

hediyeler, kaçam ak öpücükler. Gölgelerin arasmdan rekabet 

edebilirsin. Hiçbir sınırın ve engelin yok.”

“H ım m ...”

“İkiniz için de eğlenceli olabilir. Birbirinizi şimdi olduğun

dan daha iy i tanım am z için de bir firsat.”

W are uzandı ve parm aklanm  Jane’inkilere kenetledi. “Sen 

çok akılhsın.”

Jane’in dudaklan seksi bir şeküde kıvrıldı. “Ben bir kadınım.” 

“Evet, bunun kesinlikle farkm dayım .” W are kenara u za

narak kadehi komodinin üzerine bıraktı ve Jane’i altm a çekti.
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Onu öptükten sonra aşağı kaydı ve sabahlığının kenarını iterek 
göğüs uçlarından birini dudaklarının arasına aldı.

“Ah, bu çok güzel,” dedi Jane, iç çekerek.
Ware başını kaldırarak sırıttı. “Yardımın için teşekkür 

ederim.”
“Önerilerim tamamen özgeci! değildir, biliyorsun. Belki 

Bayan Benbridge’e kur yaparken zaman zaman öfkelenirsin. 
Kontrolünü kaybettiğinde daha çok hoşuma gidiyorsun.” 

“Kaltak.” Ware şakadan hırladı ve Jane ürperir gibi yaptı. 
Ware sabaha kadar kalan saatlerini ikisinin de zevki için 

ilkel ve vahşi âşığı oynayarak geçirdi.

Amelia alt dudağını dişlerinin arasına sıkıştırarak evin köşe
sinden gizlice etrafa bakındı. Ahırın avlusunda Colin’i aradı 
ve alanı boş bulunca rahatlayarak nefesini bıraktı. Rüzgâr 
ahırların içinden erkek seslerini, kahkahaları ve şarkıları sü- 
rüklüyordu. Bu seslere dayanarak Colin’in amcasıyla çalışmaya 
odaklandığını anladı ki bu da malikâneden kolayca ayrılıp 
ormana yönelebileceği anlamına geliyordu.

Dolap çevirmekte giderek ustalaştığını düşünerek ağaçların 

arasından hızla ilerledi ve arada bir çitlere yaklaşan muhafız
lara yakalanmamak için gizlenerek geçti. Colin’i o kızla birlikte 

dükkânın arkasında yakaladığı o günden beri iki hafta geçmişti. 
Amelia o zamandan beri ondan kaçıyor, Colin aşçıya kendisiyle 

görüşmek istediğini söylediği her seferinde reddediyordu.

Belki de onu bir daha görmeyeceğini umması aptalcaydı 

çünkü hayatları iç içeydi. Eğer öyleyse, bir aptal demekti. Günün 

her saatini onu düşünerek geçiriyordu ama ondan uzak kaldığı 
sürece acısına dayanabiliyordu. Görüşmeleri, konuşmaları, bir

birlerinin varlığını tanımaları için hiçbir neden göremiyordu.



A ncak yeni bir eve taşınırken arabayla yolculuk yapıyordu ve 

o zam an bile sadece arabacı Pietro’yla  konuşabilirdi.

Açıklığı iyice kontrol ettikten sonra Amelia çitlerin üzerin
den becerikli bir şekilde atladı ve dere kıyısına koştu; Ware’i 
orada ceketini ve peruğunu çıkarıp gömlek kollarını sıvamış 
halde buldu. Son haftalarda genç kontun yüzüne biraz renk 
gelmişti; açık havada oynamak için kitaplardan biraz uzaklaş
mak iyi gelmiş olmalıydı. Koyu kahverengi saçlarını başının 
arkasında kuyruk yapmıştı ve mavikantaron rengi gözlerinde 

neşe pırıltıları vardı. Asırlar boyunca süren soylu kanlarının 
da etkisiyle çok yakışıklı görünüyordu.

Colin’le olanın aksine, onu gördüğü zaman kalp atışları 
hızlanmıyor veya vücudunun pek bilmediği yerleri sızlamıyordu 

fakat Ware etkileyici, sıcakkanlı, kibar ve çekiciydi. Amelia bu 
özelliklerin onu ilk öpücük için yeterli kıldığını düşünüyordu. 
Bayan Pool ona, doğru erkekle karşılaşana kadar beklemesini 
söylemişti fakat Colin çoktan karşısına çıkmıştı ve onun yerine 
başka birine yönelmişti.

“İyi günler. Bayan Benbridge, ” dedi Kont, mükemmel bir 
reveransla.

“Lordum,” diye karşılık verdi Amelia, gül rengi elbisesinin 
etek uçlarını kaldırıp reverans yaparak.

“Bugün size bir hediyem var. ”

“Ah?”Amelia’nın gözleri beklentiyle iri iri açıldı. Hediyeleri 
ve sürprizleri severdi çünkü bunları nadiren alırdı. Babası do
ğum günü veya diğer özel günleri düşünme zahmetine girmezdi.

Ware’in gülümsemesi keyifliydi. ‘Evet, prenses.” Kolunu 
davetkâr bir tavırla açtı. 'Benimle gelin. ”

Amelia parmaklarını hafifçe Worein koluna koyarken sosyal 
zarafetini sergileme fırsatı bulduğu için memnundu. Kont nazik
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ve sabırlıydı; hatalarını işaret edip düzeltiyordu. Amelia’nın 
hem özgüvenini hem de zarafetini güçlendiriyordu. Artık ha
nımefendi gibi görünmeye çalışan bir kız değildi; tam aksine, 
kendini gençliğinin tadını çıkarmayı seçen bir hanımefendi 
olarak görüyordu.

Birlikte dere kıyısındaki buluşma yerlerinden ayrıldılar ve 
daha büyük bir açıklığa ulaşana kadar kıyı boyunca ilerlediler. 
Amelia orada yere serümiş bir battaniye ve köşesine konmuş, 
içi güzel kokulu turtalar, çeşitli et ve peynir parçalarıyla dolu 
bir sepet bulunca çok sevindi.

‘Bunu nasıl yaptın?" diye sordu, nefes nefese. Ware’in dü
şünceli davranışından çok etkilenmişti.

“Sevgili Amelia,” dedi Ware, gözleri parlarken. ‘Benim kim 
olduğumu ve kim olacağımı artık biliyorsun. Ben her şeyi ya
pabilirim. ”

Amelia soyluluğun avantajlarını ve bir vikont olan baba
sının sahip olduğu gücü biliyordu. Geleceğinde markizlik olan 
Ware’in elindeki güç onun kaç katı olabilirdi?

Bunu düşününce gözleri iri iri açıldı.

“Gel haydi," dedi Ware. “Otur, bir şeftalili turta ye ve hana 

bugün neler yaptığını anlat. ”

“Hayatım son derece sıkıcı, ” dedi Amelia, iç çekerek yere 

otururken.

“O zaman bir hikâye anlat. Bir şeylerin hayalini kuruyor 

olmalısın. ”

Amelia koyu renk gözlü Çingene bir sevgilinin kendisini 

tutkuyla öpüşünü hayal ediyordu fakat elbette ki böyle bir şeyi 

yüksek sesle söylemezdi. Yüzünün kızardığını gizlemek için diz

lerinin üzerinde yükselerek sepetin içine daldı. “Hayal gücüm 

yüksek değildir,” diye mırıldandı.
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“Pekâlâ o zam an . "  Ware sırtüstü uzanarak ellerini başının 

arkasında birleştirdi ve gökyüzüne baktı. Am elia onu hiç bu 

kadar rahat görmemişti. Üzerindeki resmî giysilere rağmen -  

bembeyaz çorapları ve p ın l p ın l ayakkabılarıyla birlikte- birkaç 

hafta önce karşılaştığı kişiden çok daha rahat görünüyordu. 

A m elia  yeni konttan daha çok hoşlandığını fark etti ve bunu  

olum lu bir değişim  olarak görerek memnun oldu.

“Anlaşılan benim seni bir hikâyeyle eğlendirmem gereke
cek,” dedi Ware.

“Ne güzel.” Amelia tekrar oturdu ve elindeki yiyeceklerden 
bir lokma aldı.

“Bir zamanlar...”

Ware konuşurken Amelia onun hareket eden dudaklarını 
izliyor, onları öptüğünü hayal ediyordu. Artık tanıdığı bir hü
zünle, sevgili romantik fikirlerini geride bırakmış ve tanımadığı 
yeni fikirleri benimsemiş olmanın etkisiyle ürperdi ama Colin’i 
ve yaptığı şeyi düşününce bu hissi zayıfladı. Onun Amelia’yı 
geride bırakmış olmaktan dolayı hiç üzülmediği belliydi.

“Beni öper misin?” diye sordu aniden, kendini tutamayarak. 
Parmak uçlarıyla dudaklarının kenarındaki turta kırıntılarını 
temizledi.

Kont cümlesinin ortasında duraksadı ve başını çevirip ona 
baktı. Gözleri şaşkınlıkla açılmıştı ama daha çok meraklanmış 
gibi görünüyordu. “Anlayamadım. Seni doğru mu duydum?”

“Daha önce bir kızı öptün mü hiç?" diye sordu Amelia, 
merakla. Ware ondan iki yaş büyüktü ve Colin’den sadece bir 
yaş küçüktü. Deneyimi olması gayet mümkündü.

Colin’ingenç kızın saf duyularını baştan çıkaran huzursuz, 
asabi bir yanı vardı. Diğer yandan Ware çok daha sakindi 
ve çekiciliği doğal otoritesinden, dünyanın önünde serildiğini

Sylvia Day 125



bilmenin rahatlığından geliyordu. Yine de, Colin ’e derin bir 

saygı duymasına rağmen, Ware’in rahat tarzının nasıl çekici 

geldiğini görebiliyordu.

Ware’in kaşları kalktı. “B ir beyefendi böyle konuları an

latmaz. ”

“Ne güzel! Nedense ketum olacağını biliyordum .” Amelia 

gülümsedi.

"İsteğini tekrarla," diye m ırıldandı Ware, onu dikkatle 

izlerken.

‘Beni öper m isin?”

“Bu teorik bir soru mu, yapm am ı istediğin bir şey mi?” 

Am elia aniden utanarak başını çevirdi.

“Am elia,” dedi Ware, nazik bir sesle ve A m elia başım tekrar 

ona çevirdi. Yakışıklı soylu yüzünde derin bir nezaket vardı ve 

Am elia bunun için minnettardı. Ware yattığı yerde yan döndü  

ve doğrulup oturdu.

“Teorik değil,” diye fısıld a d ı Am elia.

“N eden öpülm ek istiyorsun?”

A m elia om uz silkti. “Ç ü n k ü ... öyle işte.”

“Anhyorum . ”  Ware bir an için d udakların ı büzdü. “Benny 

yeterli olur m uydu? Ya da bir uşak?”

“H ayır!”

Ware’in  dudaklarında beliren gülüm sem e, A m elia ’nın  içini 

kıpır  kıpır  etti. C o lin ’in  g am zelerinin  yaptığı g ibi içini hoplat- 

m am ıştı fakat kesin lik le  arkadaşını fa rklı bir gözle görmeye 

başladığının  habercisiydi.

“S en i bugün öpmeyeceğim, ”  d edi Ware. “B u n u  biraz daha  

d üşün m eni istiyorum . B ir  d aha ki b uluşm am ızd a duygulann  

değişm ezse, seni o zam an öpeceğim .”
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A m e lia  y ü zü n ü  buruşturdu. “B enden hoşlanm ıyorsan bunu  

açıkça söy ley eb ilirsin . ”

“Ah, benim aceleci prensesim,"dedi Ware, onu yatıştırarak. 
Elini tuttu ve başparmağıyla üzerini nazikçe okşadı. “Başını 
nasıl hızla derde sokuyorsan öyle hızlı bir şekilde sonuçlara 
varıyorsun. Düşersen seni tutarım, Amelia. Seni tutmak için 
sabırsızlanıyorum. ”

“Ah, ” dedi Amelia, iç çekerek ve Ware’in sözlerinin altında 

yatan anlam karşısında gözlerini kırpıştırdı.

“A h ,” dedi Ware, gülümseyerek.

Amelia yatak odası kapısının vurulmasıyla uyandı. Gözlerini 

açmadan yatakta top gibi kıvrdırken, uyku sersemi zihni tekrar 

uykuya dönmesi ve rüyalarm a devam etmesi için yalvarıyordu. 

Ona W are’le yaşadığı güzel anlan  ve bu bağm kendisi için ne 

kadar değerli olduğunu hatırlatan rüyalar.

A ncak bu kez kapı daha ısrarcı bir şekilde vuruldu. Sert 

gerçeklik etkisini gösterdi ve gece hatırladığı şeylerin acısmı 

duydu.

“Am elia?”

M aria. Bu evde aldırm azlık edemeyeceği tek kişi.

A m eba uyku  sersem i bir sesle seslenerek doğrulup otur

m aya çalıştı ve kapı açılıp ablası içeri girerken onu izledi.

“Selam , ufaklık,” dedi M aria, Ameba’nm hep imrendiği bir 

zarafetle içeri süzülürken. “Seni uyandırdığım için üzgünüm. 

A n cak çok geç oldu ve ben de yeterince bekledim. Ne yazık ki 

sabrım ın sınırı m uhtem elen olmasmı istediğin kadar değü.”

“Ü zerindeki elbiseye bayıldım,” dedi Amelia, krem rengi 

m uslin elbiseye ve M aria’mn esmer teninde oluşturduğu zıtlığa 

h ayran lık la  bakarak.
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‘Teşekkür ederim.” M aria pencerenin yanındaki kolçaksız 
koltuğa oturdu. “İy i bir akşam geçirdin mi?”

Am elia’nm zihninde, W are’iii akşam kıyafetiyle baş dön
dürücü görünüşü belirdi. Önceki gece balolarla ve eğlenceyle 
geçen sayısız geceden biri olmuştu. Ancak önceki gece belirgin 
şekilde farklıydı. Kendisi farklıydı. Ware farklıydı. Araların
daki farkmdalık değişmişti ve arkadaşlıklarm ın bir daha aynı 
olmayacağım hissediyordu.

Ware hızh ilerliyor, ustaca manevralar yaparak, Ame

ha’ya durumlarının nesnel ve somut gerçeklerini göstermeye 

çahşıyordu. Kaçamaklarla ve gerçekdışı kavramlarla dolu bir 

çocukluktan sonra, ashnda Ware’in samimiyetine minnettardı. 

Ancak bu kez sadece suçluluk duygusunu ve şaşkınlığım daha 

da artırmıştı.

“Güzel bir akşamdı,” dedi Amelia.

“Hımm...” Ablasımn şüpheci olduğu belliydi. “Son zaman

larda melankolik oldun.”

“Sen de buraya bunu konuşmaya geldin.”

“Lord Ware dün öğleden sonra terasta seni neredeyse öpü

yordu ama dün gece onu görmek için her zamankinden daha 

hevesli değildin. Bunu nasıl sorgulamam?”

Amelia gözlerini kapayarak başmı tekrar yastığa bıraktı. 

“Sıkmtılarım benimle paylaşırsan,” dedi Maria, “belki yar

dımcı olabilirim. Bunu isterim.”

Am elia gözlerim açarak yatağım n sayvamnın saten dö

şemesine baktı ve başka bir zamam hatırladı. Odası açıktan 

koyuya kadar mavinin çeşitli tonlarında döşenmişti; tıpkı ço

cukluğundaki odası gibi. Tercihlerini bUinçli bir şeküde yapmış, 

ablasıyla ilişkisini zalimce kopanldığı yerden devam ettirmek
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istediğini açıkça göstermek istemişti. Babası onların yıUanm 
çalmıştı fakat bu odada hepsini geri almış gibi hissediyordu.

“Bana yardımcı olabileceğin bir şey yok, Maria. Onarılacak 
veya değiştirilecek bir şey yok.”

‘Y a  şu maskeli hayranın?”
“Onu bir daha görmeyeceğim.”
Maria duraksadı. “Son kez ondan söz ettiğinde sesinde 

böyle bir kararlılık yoktu. Onu bir kez daha gördün, değü mi? 
Sana geldi.”

Amelia dönüp ablasımn gözlerine baktı. “Bana gelmesini 
sağladım ve bunu yaptığım için kızgındı. Şimdi mesafeyi ko
rumak ve onu tekrar aramamı engellemek için şehirden ay
rılmayı planlıyor.”

“Bu hareketiyle sana saygısmı gösteriyor ama seni üzmüş.” 
Maria’mn koyu renk gözlerinde şaşkınlık vardı. “Neden?’ 

Amelia ellerini havaya kaldırdı. “Çünkü gitmesini istemiyo
rum! Onu tammak istiyorum ve böyle bir şansım olmayacağım 

bümek bana acı veriyor. Ware’i ve sizi huzursuz ediyorum ama 

ona olan ilgimi bir kenara atamıyorum veya terk edilmekten 

sıkıldığımı unutamıyorum. Babam bana yeterince bu şeküde 

davrandı zaten.”

“Ameha...” Maria elini uzattı. “Bu adamda seni bu kadar 

çeken ne var? Çok mu yakışıklı? Hayır... bana kızma. Sadece 

anlamak istiyorum.”

Amelia iç çekti. Uykusuzluk ve iştahsızlık etkisini gösteri

yordu. Montoya’mn ellerinden kayıp gittiği, hiçbir şey yapmadan 

beklediği her anın onu kendisinden daha da uzaklaştırdığı 

duygusundan kurtulamıyordu. Bu onu öfkelendiriyordu.

‘Yine o maskeyi takmıştı,” dedi sonunda. “Altmda nasü 

göründüğü konusunda hiçbir fikrim yok ama umurumda değü.
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Benimle konuşma şeJdi, bana dokunuşu, beni öpüşü çok etki

ledi. Bana yaklaşımında derin bir huşu ve saygı var, Maria. 

Özlem. Arzu. Böylesine derin bir duygunun rol olabileceğine 

inanmıyorum. İfade edişi hiç de öyle değil.”

Maria kaşlarını çatarak düşüncelere daldı. Siyah bukleleri 

çıplak omuzlanmn üzerinde savruJurken huzursuzluğunu belli 

etti. “Sadece birkaç dakika tanımışken sana karşı nasıl bu 

kadar derin hisler besleyebilir?”

“Ona kaybettiği aşkmı hatırlattığımı söylüyor ama aslında 

beni ben olduğum için istediğini de hissediyorum.” Am elia’nın 

parmaklan yatak örtüsünün kenarlarını çekiştirdi. “Başlangıçta 

bana o kadından dolayı yaklaşm ıştı fakat tekrar geldiğinde 

sadece benim için oradaydı.”

‘Wasd emin olabiliyorsun?”

“Hiçbir şeyden emin değilim ve sanınm asla da olamayaca

ğım.” Yüz ifadesinin çok fazla şeyi belli edeceğinden korkarak 

odasmın açık kapısına baktı.

“Çünkü gidiyor.” M aria’mn sesi yumuşadı. “Nedenini veya 

nereye gitmeyi planladığını söyledi mi?”

‘Tehlikede olduğunu söyledi. Ölümcül bir tehlike.”

“St. John’dan mı? Başka birinden mi?”

Ameba yatak örtüsünü yum ruklarmm arasmda sıkıca k a v 

radı. “Senin kocanla hiçbir ügisi yok. Bunu kendisi söyledi ve 

ona inamyorum.”

“Şişşt,” dedi M aria, yatıştırıcı bir tavırla. T ek rar ayağa 

kalktı. ‘T erişan durumda olduğunu büiyorum am a öfkeni ben

den çıkarma. Ben sadece yardım  etm ek istiyorum .”

“Nasü?” diye sordu Am elia. “ö n u  bulm am a yardım  eder 

m isin?’

“Evet.”



Amelia hayretle donakalarak ablasma baktı. “Cidden mi?” 

“Elbette.” Maria’nm omuzlan geri gitti; bu, kararidığmm 

kesin bir ifadesiydi. “St, John’m adamlan onu anyor ama bizim 

bir avantajım ız var. Bu adama yaklaşabilmiş tek kişi sensin.” 

Am elia bir an kalakaldı. Kimsenin Montoya’ya duyduğu 

arzuyu desteklemesini beklemiyordu ve kendisine yardım et

mesi için hiçbir şeyden korkmayan ve bulunmak istemeyen 

şeyleri bulm akta kesinlikle ustalaşmış olan Maria’dan daha 

iyi birini düşünemezdi. “Onu Ware de anyor.”

“ZavELİh Kont Montoya,” dedi Maria, yatağm kenarma otu

rup kardeşinin ellerini tutarken. “Ona acıyorum. Güzel bir 

kadına ilgi duyuyor ve bu yüzden herkes peşine düşüyor. St. 

John onu bir suçlu gibi anyor. Ware bir rakip olarak anyor. 

Sen ve ben de Montoya’yı kadınca duygular için aramalıyız.” 

“Bu nasd olacak ki?” diye sordu Amelia, kaşlanm  çatarak. 

“Elbette k i ahşveriş yaparak.” M aria gülümsedi ve bütün 

oda aydınlandı. ‘M ask e  satan bütün dükkânlan dolaşacağız 

ve kontu hatırlayan biri olup olmadığım göreceğiz. Yüzünü 

sürekli gizliyorsa, birçok şeye sahip olmah. Değilse, belki 

yakın  zam anda alm ış ve unutulm az bir izlenim bırakmıştır. 

Pek  fazla  bir şey sayılm az am a bir başlangıç olabilir. Elbette 

dikkatli olm am ız gerek. B aşı dertteyse, onu bulm ak tehlikeyi 

de üzerim ize çeker. B ana güvenmeli ve dediklerime harfiyen 

uym ahsın. A n laştık  m ı?’

“E vet.” A m elia’nın alt dudağı titredi ve bunu gizlemek 

için dudağını ısırdı. Ablasım n elini daha sıkı tuttu. “Teşekkür 

ederim, M aria. Sana çok teşekkür ederim.”

M aria kardeşini kendine çekerek aimndan öptü. ‘‘Ben daima 

sana yardım  etm ek için yam nda olacağım, ufaklık. Daima.”
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Bu sakin açıklama Amelia’ya güç verdi ve yataktan kalkıp 
önünde uzanan güne hazırlanmaya başlarken bu dayanağa 
sımsıkı tutundu.



Sekizinci Bölüm

Y ayalar, arabalar ve faytonlar sokakta yavaşça ilerliyordu. 

Hava güneşli ve güzel, sabah yağmur yağmış olmasma 

rağmen açıktı. Colin’se rahat olmaktan çok uzaktı. Bu günle 

ilgili aklına yatmayan bir şeyler vardı.

“Bu kadar endişelenmemelisiniz,” dedi Jacques. “Ona bir 

şey olmayacak. Sizi geçmişinizle veya Bayan Benbridgele bağ

daştıran kimse yok.”

Colin hüzünle gülümsedi. “O kadar belli ediyor muyum?’ 

“Ouü. Savunmasız olduğunuz anlarda.”

Colin arabam n penceresinden dışan baktığmda günlük 

işlerine koşturan birçok kişi gördü. Kendi adına, bugün öğ

leden sonraki işi şehirden ayrılmaktı. Arabası onlan Bristol 

yoluna doğru götürüyordu. Sandıklan yüklenmişti ve kiralık 

evle ügili hesaplarım kapamışlardı.

Am a hâlâ huzursuzdu.

Kalbini geride bırakma duygusu her zamankinden daha 

kötüydü. Her geçen gün ölümlülüğünü biraz daha güçlü his-

(Pr.) Evet, (ed.n.)
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sedijwdu. Hayat faniydi ve bütün hayatını Am elia’dan uzak 
geçireceğini düşünmek, dayanılmaz bir acı veriyordu.

“Onunla hiç aym arabaya binmedim,” dedi, eldivenli par- 
maklanyla pencerenin kenarını tutarak. “Onunla hiç aynı ma
saya oturup yemek yemedim. Son yıllarda yaptığım  her şey 
daha jniksek biı- pozisyon arayışıydı; onun hayatının bütün 
zevklerinin tadını çıkarma ayrıcahğına sahip olm amı sağla
yacak bir pozisyon.”

Jacques’m koyu renk gözleri şapkasmm altmdan onu izli

yordu. Karşısmdaki kanepede otururken bütün vücudu Cohn’in 

hiç görmediği kadar rahattı ama hâlâ enerjiyle dolup taşıyordu.

“Anne ve babamm ölümünden kısa süre sonra,” diye mı

rıldandı Cohn, sokağa bakarak, “amcam, Lord Welton’in ya

mnda arabacı olarak çalışmaya başladı. M aaşı çok düşüktü 

ve Romanya’daki kampımızdan ayrılmamız gerekmişti fakat 

amcam bunun Çingene yaşam  tarzm dan daha düzenli olaca

ğım düşünüyordu. Ben gelmeden önce tam bir bekâr hayatı 

yaşıyordu ama benimle ilgili sorumluluklarını çok ciddiye aldı.” 

‘Y an i onur anlayışm ızı ondan alm ışsım z,” dedi Fransız. 

Colin hafifçe gülümsedi. “Değişim beni mahvetmişti. Daha 

on yaşımdaydun ve arkadaşlarım ı çok özlüyordum; özellikle de 

anne babamı kaybettikten bu kadar kısa süre sonra onlan da 

kaybettiğim için. Hayatım m sona erdiğine ve sonsuza dek sefil 

bir durumda kalacağım a inamyordum. Sonra onu gördüm.” 

Hayalinde o günü daha dünmüş gibi canlandırıyordu. “Daha 

yedi yaşındaydı am a tutulm uştum . O siyah saçlan, porselen 

gibi teni ve yeşil gözleriyle güzel bir oyuncak bebeğe benzi

yordu. Sonra kirU ellerinden birini bana uzattı, eksik dişleriyle 

gülümsedi ve birlikte oyun oynamasn teklif etti.”

À



“Enchanté'^,” diye mırddandı Jacques.
“Evet, öyleydi. Amelia, bir düzine oyun arkadaşımn tek 

bedende birleşmiş haliydi; maceracı, rekabetçi ve becerikli. 

Onunla olabilmek için işlerimi çabucak yapıyordum.” Colin iç 

çekerek başını kanepenin sırtlığına dayadı ve gözlerini kapadı. 

“Arabada ikinci arabacı olarak oturduğum ilk günü hatırh- 

yorum. Kendimi büyümüş gibi hissediyor, başarımdan gurur 

duyuyordum. O da benim adıma mutluydu; gözleri parhyordu 

ve çok neşeliydi. Sonra o içeride otururken ve ben dışarıda du

rurken, yanında oturmama asla izin verilmeyeceğini anladım.” 

“O zamandan beri çok değişmişsiniz, tnon amf. Artık ara

nızda böyle bir a5nnm yok.”

“Ah, aynm  var,” diye itiraz etti Colin. “Sadece artık pa

rayla ilgisi yok.”

“Ona âşık olduğunuzu ne zaman anladınız?”

“Onu ilk görüşümde âşık olmuştum.” Colin bacaklarmm 

üzerinde tuttuğu yumruklarım sıktı. ‘Duygularım sadece bü

yüdü ve değişti; tıpkı bizim gibi.”

Sık sık yaptıkları gibi dere kıyısmda oynadıkları o günü asla 

unutmayacaktı. Kendisi pantolonuyla, Ameba kombinezonuyla. 

Amelia on beş yaşım  yeni doldurmuştu; kendisi de on sekiz 

yaşmdaydı. Colin kaçan bir kurbağayı yakalamaya çakşırken 

çakıl taşlı kıyıda düşmüştü. Amelia’mn neşeli kahkahalarım 

dujuınca başım çevirmişti ve o görüntü hayatım sonsuza dek 

değiştirmişti. Güneşin altmda, sırılsıklam bir halde, güzel hat

ları neşeyle parıldıyordu ve Colin’e sudan çıkmış bir periyi 

hatırlatnuştı. Masum bir şekilde baştan çıkarıcıydı.
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Beni Başlan Çtkar

Nefesi kesilmişti; vücudu kaskatı olmuştu. Kanı alev gibi 
yamyordu ve ağzı kurumuştu. Erkekliğ i -yaşı büyüdükçe bir 
işkence halini almaya başlam ıştı- acı verici b ir baskıyla zonk- 
luyordu. Kendisi masum değildi fakat Am elia’nın ya rı çıplak 
vücudunun görüntüsüyle içinde beliren duygularla kıyaslan
dığında, fiziksel dürtüler sadece sin ir bozucuydu.

Nasıl olduysa... kendisi farkında olmadan... Amelia bü

yümüş ve genç bir kadın olmuştu. Ve Colin onu istiyordu. 

Daha önce hiçbir şeyi istemediği kadar çok istiyordu. Bu ani 

özlemle kalbi sıkışıyor, kolları ona sarılm ak için sızlıyordu. 

Benliğinin derinliklerinde bir boşluk hissediyordu ve o boşluğu 

sadece Amelia’mn doldurabileceğini büiyordu. Onu bir bütün 

yapacağım ve tamamlayacağım. Çocukken her şe ^  oydu. Bir 

erkek olduğunda da her şeyinin o olacağım biliyordu.

“Colin?’ Aralarm da bir gerilim hissedilirken Am elia’mn 

gülümsemesi silinmişti.

Daha sonra o akşam  Pietro yeğeninin 3dizünün aşıklığım  

fark ederek sormuştu. Colin keşfettiği şeyi açıkladığında, am 

cası bambaşka bir şiddetle tepki vermişti.

“Ondan uzak dur,” diye hırlam ıştı Pietro, öfkeyle yanan 

gözleriyle bakarak. “A rkadaşlığınızı uzun zam an önce bitir

meliydim.”

“Hayır!” Colin bu düşünceyle dehşete kapümıştı. Amelia’sız 

bir hayatı düşünemiyordu.

Pietro yum ruğunu m asaya vurarak tepesine dikilm işti. “O 

senden çok yukanlarda. Ona ulaşam azsm . Geçim kaynağım ıza 

m al olursun!”

“Onu seviyorum!” Bu sözler ağzm dan ç ıkar çıkm az, Colin 

doğru olduğunu anlam ıştı.
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Amcası asık yüzle onu ahırdaki kulübelerinden çıkarmış 
ve köye götürmüştü. Orada Colin’i kendisinin canım çıkar
maktan mutluluk duyan güzel bir fahişenin kollarma teslim 
etmişti. O olgun kadm, Colin’in daha önce koklaştığı hoppa 
kızlara benzemiyordu. On sekiz yaşındaki genci tam anlamıyla 
bitirmişti. Colin onun yatağmdan çıkarken her yeri sızhyordu 
ve istediği tek şey uzun bir uykuydu.

Saatler sonra yakınlardaki bir hana girdiğinde, amcası 

onu neşeh bir gülümseme ve babacan bir gururla karşılamıştı. 

“Artık sevecek başka bir kadın buldun,” demişti, şefkatle sır- 

tma vururken.

Colin bunu düzeltmişti; “Ona minnettarım, evet. Ama sa

dece Amelia’yı seviyorum.”

Pietro’nun yüzü asılmıştı. Colin ertesi gün AmeUa’yı gör

düğünde ve dere kıyısmdayken hissettiği şehvet duygularını 

bir kez daha hissettiğinde, onunla yaşayacağı seksin çok farkh 

olacağım hissetmişti. Amelia’nm, tıpkı günlerini aydınlattığı ve 

kalbini hafiflettiği gibi, seksi de daha derin ve zengin kılaca

ğım biliyordu. O bağlantı için hissettiği açhktan kaçamıyordu. 

B u duygu içini kemirip duruyor ve ona hiç rahat vermiyordu.

Sonraki birkaç ay boyunca, Hetro ona her gün Amelia’dan 

uzak durmasım söylemişti. Eğer kızı seviyorsa, onun için en 

iyisini isterdi ve bir Çingene seyis ona asla uygun olamazdı.

Böylece zaman içinde, sadece sevgisinden dolayı. Ame

lia’dan uzaklaşacak gücü bulabümişti. Ve bu onu öldürmüştü.

Şimdi bir kez daha öldürüyordu.

Fayton sallanarak ilerliyor, her hareket bu hayatta daima 

istediği tek  şeyden biraz daha uzaklaştığmı hatırlatıyordu.

“O na geri döneceksiniz,” dedi Jacques, sakince. “Bu son 

değil.”
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“Cartland’Ia işim izi bitirene kadar ona sahip olm ayı dü
şünemem büe. Quinn’in, baş belası olduğunu anlam asına rağ
men Cartland’ı kullanm aya devam etm esinin b ir nedeni var; 
o mükemmel b ir iz sürücü. Ben i aradığı sürece b ir geleceğim 
olamaz.”

“Ben kadere inanırım , mon ami. Ve sizinki o adam ın el
lerinde ölmek değü. Buna inanab ilirsin iz.”

Colin başıyla onayladı am a aslında kendisi o kadar iyim 
ser değildi.

Amelia, arabam n penceresinin kenarım  tutan beyaz eldivenli 

parmakJarm M ontoya’ya  ait olduğundan kesinlikle emindi.

İsimsiz araba yanlarm dan geçip giderken, açık pencereden 

içeri göz attı ve Jacques’ı gördü. Şaşkınlıktan  donup kalırken 

bütün benliği keşfin heyecam yla ürperdi ve içi um utla doldu. 

Sonra arabanın arkasına kayışlarla  bağlanm ış çok sayıdaki 

sandığı gördü.

Söylediği gibi, M ontoya şehirden ayrüıyordu.

A m eha için talih li am a kendisi için talihsiz bir şekilde, 

arabacısı M aria ’y la  birlikte onu ararken  geldikleri caddeden 

geçm eyi seçmişti.

“M aria,” dedi telaşla, M ontoya’m n arabasım  gözden kay

betm e korkusuyla  bakışlarım  ayırm adan.

“H ım m ?’ dedi ablası, dalgın bir tavırla. “B u vitrinde mas

keler görüyorum .”

A m elia itiraz edemeden M aria en yakındaki dükkâna girdi 

ve kapıdaki ziller neşeyle çaldı.

E traflan nd a sayısız yay a  gidip geliyordu am a herkesin 

üzerinde yükselen  ve h a m m lan  korum ak için k a rta l gibi göz

leriyle etrafi kolaçan eden 'Tim’in altın da kalıyorlardı.



“Tim!” Amelia elini kaldırdı ve uzaklaşmaya devam eden 
arabayı işaret etti. “Montoya şu siyah arabada. Hızlı davran

malıyız, yoksa onu kaybedeceğiz.”

Çok değerli bir şeyin parmaklannm arasmdan kayıp gittiği 

duygusu daha önce hiç hissetmediği türden bir telaş doğur

muştu. Eteğini tutarak neredeyse koşarcasına takip etti.

Bir kiralık araba birkaç metre ileride yolcularını indiri

yordu.' Amelia bir ehni kaldırıp çılgınca sallayarak arabaya 

doğru koştu.

Onun niyetini anlayan Tim kısık sesle bir küfür savurdu, 

Amelia’nm dirseğini yakalayıp kendine çekti. “Dur!” diye kük

redi, arabacı kırbacım kaldırırken.

Adam başım çevirip baktı ve 'Tim’i görünce donakaldı. Zor

lukla yutkunarak başıyla onayladı. Arabaya ıdaştıklannda Tim 

kapıyı çekip açtı ve Ameha’yı arabanm içine itti. Arkalarmdan 

gelen iki adamma baktı. “Siz diğerleriyle gidip Bayan St. John’ı 

bulun. Ona olanlan anlatm.”

Yıllardır St. John’m yamnda çahşan kızd saçh bir adam 

olan Sam  başıyla sertçe onayladı. ‘Tamam. Dikkath olun.”

Tim arabaya binerken Ameha’yı içeri doğru TOrladı. “Bun

dan hiç hoşlanmadım,” dedi, huysuzca.

“Çabuk!” dedi Amelia. “Beni yolda azarlarsm."

Tim yine öfkeyle bakıp küfretti ve bağırarak arabacıya 

emir verdi.

A rabacı dizginleri şaklatarak arabayı hareket ettirdi ve 

yayalarla  trafiğin arasmdan ilerledi.

M aria dükkânın kapısımn hemen içinde aniden durduğunda 

ziller hâlâ çalıyordu.
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Uzun boylu, şık giyimli bir adam önünü tıkıyordu. Yanmdaki 
güzel sarışının üzerinde son moda Fransız kıyafetleri vardı. 
M aria’mn bakışları bir ona, bir adama döndü ve ne kadar hoş 
bir çift olduklarını fark etti.

“Simon!” dedi M aria, şaşkınlıktan ağzı açık şekilde. 
“M h uirn inf’ Adam M aria ’mn elin i tutup dudaklarına gö

türürken sesindeki sevgi son derece açıktı. “H er zam anki gibi 
enfes görünüyorsun.”

Simon Quinn ise herhangi bir erkeğin hak ettiğinden daha 

çekici bir görüntüyle karşısmda duruyordu. Ten rengi pantolonu 

ve koyu yeşil ceketiyle, güçlü vücudu yakım ndaki her kadının 

dikkatini çekerdi. Bir işçi vücuduna sahip olmasına rağmen, 

krallara yakışacak şekilde dikilmiş giysiler giyiyordu.

“Londra’ya döndüğünden haberim yoktu,” dedi Maria, 

nazikçe azarlayan bir tavırla. “Ve beni hemen aram am an da 

biraz dikkatim i çekti açıkçası.”

Fransız kadm soğuk bakışh m avi gözlerinden yansımayan 

bir şekilde gülümsedi. “Q uinn...” B aşım  iki yana sallayınca 

saçma takılmış kurdeleler salmdı. “Görünüşe bakılırsa kadın

lara kötü davranm an ne yazık  k i yinelenen bir özelliğinm iş.” 

“Şişşt,” diye çıkıştı Quinn.

Simon’m güzel kadınlara ters davranm asına alışkın  ol

mayan M aria k aşlan m  çattı.

Ziller tekrar çaldı ve tam  kenara çekilm eye çalışırken, bir 

el M aria’nm kolunu yakaladı. A fallayan  M aria olduğu yerde 

hızla döndü ve Sam ’i yam nda endişeh gözlerle bakarken buldu.

“Bayan Ameha onun arabasım  görmüş,” dedi adam, telaşla 

konuşarak, “ve peşinden gitti. T im  yam nda a m a ...”
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“Amelia?” Maria kardeşinin yanında olmadığım o zaman 
fark etti. Hemen geri dönerek kapıdan kalabahk sokağa fırladı.

“Şurada,” dedi Sam, sokakta uzaklaşan bir arabayı işaret 
ederek.

“Montoya’yı mı görmüş?” diye sordu Maria, endişeyle ge
rilerek. Eteğini kaldırarak yayaların arasından geçti. Simon 
ve yanmdaki sarışın hemen arkasmdan koştular. St. John’m 
diğer adam lan da doğruca onlara doğru geliyordu. Bir hayli 

kargaşaya neden oluyorlardı ama Maria’mn umurunda bile 

değildi. O anda tek düşüncesi Amelia’ya ulaşmaktı.

Yaya olarak onlara yetişmelerinin mümkün olmadığım 

anlayınca durdu. “Arabam.”

“Çağırttım,” dedi Sam, Maria’mn yamnda durarak.

“St. John’a ulaşın ve durumu açıklayın.” Zihninden hızla 

düşünceler geçiyor, sonraki birkaç saat için olasdıklan plan- 

hyordu. “Adamların geri kalanım yanıma alacağım. Amelia’yı 

bulduğumuzda biri geri gönderilecek.”

Sam başıyla onayladı ve atım almak için uzaklaştı.

“Neler oluyor böyle?” diye sordu Simon, kaşlanm çatarak. 

Y am ndaki sanşm  pek de ilgileniyormuş gibi görünmüyordu.

M aria iç çekti. “Kardeşim birkaç gece önce bir baloda ta- 

m ştığı m askeli bir yabancıya abayı yaktı ve şimdi de onun 

peşinden gidiyor.”

Simon’ın vücudunun aniden kasılması Maria’yı daha da 

endişelendirdi. Simon durumda bir tehlike sezdiyse, bir kardeş 

için hissedilebilecek endişeden fazlası olduğundan emindi.

“O zamandan beri onunla konuşmaya çahştım,” diye devam 

etti M aria, “ama fikrini değiştiremedim. Mantıkh olmaya çahş- 

tım fakat onu bulmaya kararh. St. John da öyle. En azmdan 

biraz kontrol kazanabilmek için Ameha’ya adamı bulmasmda
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r yardım etmeyi önerdim ancak anlaşılan o k i adamı biraz önce 
görmüş ve şimdi de peşine takılm ış.”

‘Yüce Tanrım !” diye bağırdı Simon, gözlerini iri iri açarak.
“Ah, bu harika!” dedi Bayan Rousseau, nihayet gözlerinde 

biraz yaşam parıltısı belirm işti.
“Seninle geleceğim,” dedi Simon, yakın larda bekleyen ara

bacısına işaret ederken. Çocuk Sim on’ın  arabasını alm ak için 
hemen koşarak uzaklaştı.

“Senin karışm ana gerek yok,”  dedi M aria, nefes nefese. 
‘Yanında b iri var. Gününün tad ın ı çıkar.”

“Gerginsin, mhuirnin. Belki ben yardım  edebilirim. Tatü 

için şehirden çıkıyorduk. Bayan Rousseau gideceğimiz yerin 

değişmesine aldırm az.”

“Hayır, gerçekten,” dedi Fransız kadm, gülümseyerek. “As- 

İmda ben de gelm ek isterim. B udala genç âşıklar her zaman 

eğlencelidir.”

Simon homurdandı; öyle gergin bir ses çıkardı ki M aria 

itirazlarım  tekrar gözden geçirdi ve sessizliği tercih etti. Simon 

yıllar boyunca omm yardımcısı olmuştu ve kesildikle değerli bir 

dosttu. B ayan Rousseau’yla  arasında her ne varsa, bu ik isinin 

m eselesiydi. Şim di onun ilgilenm esi gereken kendi sorunları 

vardı.

St. John’m pırıl pırd siyah laki: arabasm m  gelişine kadar 

kısa bir süre geçm esi gerekti. M aria  gidecekleri mesafenin 

daha sağlam  bir araba gerektirm em esini umdu.

Sim on’ın arabası onunkinin arkasm a yan aştı ve takdire 

şayan bir te laşla  hepsi takibe başladılar.

Reading’in  b iraz ötesindeki k ü çü k mola yerinde arabadan 

inerken, Colin saatler süren  yolcu luktan  sonra kram p giren
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uzun bacaklarını gevşetebileceği için rahatlamıştı. B ir an av
luda durdu ve ay ışığıyla aydınlanan ortamı inceledi. Jacques 
yanında belirdi ve birlikte geceyi geçirmek için hana girdiler.

Loş ortam sessizdi. Ana salonda sadece birkaç müşteri 

vardı; geri kalanlar odalarına çekilmiş olmalıydı. Gerekli dü

zenlemeler çabucak yapıldı ve Colin çok geçmeden kendini 

temiz, rahat, küçük ve az eşyalı bir odada buldu.

Yalm z kalır kalmaz, melankoli soğuk ağırhğıyla omuzla

rına çöktü. Amelia’dan bir günlük mesafedeydi ve ertesi gün 

aralarındaki mesafe daha da açılacaktı. Olaylarm ilerleyişine 

öfkeli bir şekilde uykunun biraz rahatlatması için dua etti 

ama yülar boyunca rüyalarında Amelia’yı gördükten sonra bu 

konuda pek umudu yoktu.

Tam perdeleri çekip kapayacakken arkasmdaki kapı açüdı. 

Ceketinde gizlediği hançerin kabzasım tutarak kendini daha 

küçük bir hedef haline getirmek için öne eğildi.

“Montoya.”

A m elia’mn tatlı sesi, tam dönerken olduğu yerde donup 

kalm asına neden oldu. Birinin peşine takıl maşım ummuştu 

ama düşündüğü kişi Amelia değildi. Şimdi içinde bulunduğu 

tehlike onu da izKyor olmalıydı.

“Seni görmem gerekiyordu,” diye mırıldandı Amelia. “Ara

ban sokakta yam mdan geçti ve gitmene izin veremezdim.”

Yüzünü genç kıza dönerek her şeyi mahvetmesini engelle

yen tek şey, yıllar süren eğitimi ve keskinleşmiş olan zihniydi. 

Bunun yerine, ona dönmeden önce perdeleri çekerek hafif ay 

ışığmın odaya girmesini engelledi. Şansı yardım ederse, şömi

nedeki küçük ateş yüzünün büyük bölümünü gölgede tutar ve 

tanınm a olasılığım  azaltırdı.
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Zihinsel olarak sadece Amelia’nın vereceği tepkiye hazır
lanmış olan Colin, kendi vereceği tepkiye karşı savunmasızdı. 
Onu kapının yanında -ve bir yatağın yakınında- görmek bir 
yumruk etkisi yaptı ve boğazmdan sahiplenici, ilkel bir hırıltı 
döküldü. Amelia sesle ürperdi ve dudaklan aralanırken ne
fesleri hızlandı.

Colin yuım-uklarım sıktı. Amelia ona ne yaptığmı biliyor 
muydu?

Genç kız başında tuhaf bir açıda kaymış olan kurdeleli 
şapkası ve beyaz dantelli parlak saten içindeki zarif vücuduyla 
kapmm yamnda gururla duruyordu. Elbisenin masum modeli 
yıllan silip süpürmüş, Colin’i kaya gibi sertleştirmişti. Bu genç 
kadım o çocuksu kalbiyle öylesine derinden seviyordu ki... 
ama aym zamanda damarlanndaki vahşi Çingene kamrun her 
damlasıyla şehvet de duyuyordu.

“Bana tek başma yolculuk yapmadığını söyle,” dedi, böyle 

bir güzelliğin yalnız olması düşüncesinden nefret ederek. Ame

lia güvende tutulması gereken bir hâzineydi. Onun koruması 

olmadan bir yolculuğa çıktığım, kendini aptalca tehlikeye at

tığım düşünmek, boğazım düğümlüyordu.

“Korunuyorum.” Amelia’mn gözleri hafif ışıkta parıldadı 

ve fısıltıyla sorarken ürperdi: “Bana kızdın mı?”

“Hayır,” dedi Colin, boğuk bir sesle. Kalbi göğsünde ritmik 

bir şiddetle atıyordu.

“Maske...” Amelia sesli bir şekilde nefes aldı. “Çoğu erkek 

akşam kıyafetinde özellikle muhteşem görünür. Sen...” 

“Amelia...”

“.. .beni hep etkiliyorsun. Ne giyersen giy, nerede olursan ol.” 

Amelia’mn övgülerim dinlerken Colin gözlerini kapadı. 

Kendini tutamayarak ona doğru bir adım attı ama sonra ani
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den durdu. Oda aniden fazla küçük ve havasız gelmişti; ikisini 
de bütün giysilerinden kurtarma dürtüsü aniden ezici bir hal 
almıştı. Colin’in ona olan açlığı çdgın boyutlara ulaşmıştı ve 
içini kemirip duruyordu.

“Beni gördüğüne sevindin mi?” diye sordu Amelia, kısık 
sesle.

Colin onu görmemeye dayanamadığı için gözlerini açtı ve 
başım iki yana salladı. “Beni öldürüyor.”

Amelia’mn güzel yüzünde beliren şefkat Colin’i benliğini 
derinliklerinden yakaladı.

“Beni çeken şey sende hissettiğim özlem.” Amelia ona 
doğru bir adım attı ve Colin çok fazla yaklaşmasmı engelle
mek için bir elini kaldırdı. “Sen beni istediğin sürece, ben de 
seni isteyeceğim.”

“Seni istemekten uzun zaman önce vazgeçerdim,” dedi 
Colin, h ırıltılı bir sesle, “böyle bir şey mümkün olsaydı.” 

Amelia ona düşünceli gözlerle bakarken başmı yana yatırdı. 
‘Yalan  söylüyorsun.”

Colin kendini tutamayarak gülümsedi Amelia hâlâ küstahtı. 
“Beni istemek hoşuna gidiyor,” dedi Ameha. kadmsı bir 

tatminle.
“Sana sahip olmak daha çok hoşuma giderdi,” dedi Colin. 
Amelia’mn bakışları yatağa kaymca Cohn tamamen sert

leştiğini hissetti. Amelia dilim hafifçe çıkararak alt dudağım 
yaladı ve Colin’in göğsünden kaba, gergin bir ses ı̂ ayıldı.

“Benim le gel,” dedi Amelia, bakışlarım Cohn’in gözlerine 
çevirerek. “Ailemle tamş. Ablam ve kocası sana yardım edebilir. 
Başın nasıl bir dertteyse, toparlanmana yardım edebihrler.” 

Cohn’in içi sızladı. Hayu' denıehydi... Ameha’mn hayatına 
herhangi bir tehlikeyi sokmaktan kaçınmalıydı.



Ama ş i m d i  ona sahip olma olasılığ ı... A rtık  beklemesi ve 
saklanması gerekmezdi...

Geceydi, yakında bir yatak vardı ve yalnızdılar. En  büyük 
hayali gerçekleşmişti.

Amelia’ya doğru bir adım attı. “Sana söylemem gereken bir 
şey var. Anlam akta çok zorlanacağın b ir şey. Ben i dinleyecek 
zamanın var m ı?”

Am elia eldivenli elin i ka ld ırarak  ona uzattı. “Ne kadar 
istersen.”

“Ya seninle gelenler kim ?”

“Şu anda aşağıda içki içiyor.” Am elia gülümsedi. ‘Y alan  

söyledim. Başka bir m üşteriyi işaret ettim  ve sen olduğundan 

şüphelendiğimi söyledim. Dolayısıyla Tim şimdi onu izlemekle 

meşgulken, ben gizlice soruşturup seni buldum. Çok uzun boylu 

ve geniş omuzlu olduğun için farkb bir yapın var. Garsonlar 

daha içeri girdiğin anda seni fark etmiş.”

‘Y a  senin itibarm? Soylu bir aileden geldiği belli olan genç 

bir kadın bir bekârı soruşturuyor.”

‘Y erin i öğrendiğimde, koyu yeşil elbise giyinmiş ağabeyimi 

bulduğum için ne k adar rahatladığım ı söyledim.”

Colin üzerindeki m avi giysüere baktı. Yüce Tanrım, bu 

doğru muydu? Ona sahip olabilir miydi?

Am eha zekâsından duyduğu gururla sırıttı.

“Beni bulm ak için büyük zahm etlere girm işsiniz, Bayan 

Benbridge.”

“A m elia,” diye düzeltti genç kız. “Evet, girdim .”

Colin gülüm sedi. “O halde yüzün ü kap ıya  dön.”

Am elia k a şla n m  çattı. “Neden?”

“Ç ünkü sana yaklaşm am  gerekiyor ve yüzüm ün bu ışıkta 

ne kadar görüneceğinden emin değilim.” A m elia tereddüt edince.
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Colin ekledi: “Sen benim peşimden geldin. Beni istiyorsun. Her 
açıdan senin olacağım ama bunun karşüığında önce hiç soru 
sormadan beni dinlemelisin. Bu seni korkutuyor mu?’

Amelia zorlukla yutkunurken göz bebekleri iyice irileşmişti. 
Başın ı hayır anlamında salladı.

“Seni heyecanlandırıyor,” diye mırıldandı Colin. Sıcak şeh
vet nefesini kesiyor, içindeki huzursuz dürtüleri coşturuyordu. 
Ameha’nm yanmdayken yol gösteren hep kendisi olmuştu. Ya
taktayken de bunu yapmak çok zevkli olacaktı. “Dön.”

Ameha itaat ederek ona arkasmı döndü ve Colin kendisini 

zamanmdan önce tammasmdan korkarak hızh adımlarla genç 

kadına yaklaştı. Vücudunu Amelia’nınkme yaslayarak ham- 

meli kokusunu içine çekti ve avuçlarım genç kızuı başmm iki 

yamnda panele yasladı.

Am elia’mn kalp atışları hızlanırken boynundaki damann 

seğirmesi Colin’in dikkatini çekti.

Sürgünün yerine kaydığım duyunca Colin’in vücudu kas

katı kesildi ve bakışlarım ona çevirdi.

Kapıyı kihtlem ek ne kadar da basit bir işti. Oysa onu hiç 

olmadığı kadar tahrik etmişti. Bu genç kadm onun kendisine 

sahip olmasım, onu çırılçıplak soymasım, enerjisini tüketene 

kadar küçük, tatlı vücudunu kuUanmasmı istiyordu.

Bunu bilmesine rağmen, Cohn onun bu sözleri jdiksek 

sesle söylemesini istiyordu.

“Bu odadan, girdiğin gibi bakire olarak çıkman mümkün 

değil,” diye mırıldandı, dihyle genç kızm zonklayan damarım 

yalarken.

Am eha buna cevap olarak kapımn yamndaki sandalyeye 

uzandı ve Cohn’i geri iterek sandalyenin sırthğmı tokmağın 

altm a dayam asına izin verecek bir boşluk açtı.
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“B irin in  geleceğini mi düşünüyorsun?” diye sordu Colin, 
kalbi ve sesi neşe içinde. ‘Toksa sadece dünyayı mı uzak tut
mak istiyorsun?”

Am elia’mn onunla birlikte olmak için dünyadan vazgeçmesi 
düşüncesi göğsünü sıkıştırdı. Küçük b ir kızken bunu yapaca
ğına söz verm işti. B ir  kadın olarak bu sözünü tutacak m ıydı?

“Başkalarını dışarıda tutm ak istediğim i samyorsun.” Ame
lia ’mn dudaklarında kadınsı b ir gülümseme belirdi. “Be lk i de 
seni içeride tutm ak istiyorum dur.”

Colin başmı arkaya atarak gülerken kollarm ı Am elia’mn 
vücuduna dolayarak ona sıkıca sarıld ı. “Ah, aşkım ! Şakacı 
ruhunu korumana ne kadar sevindim .”

“Sevişm e tehdidi beni sindirm eye yetmez,” diye karşılık  
verdi Am elia.

Hayır ama kimliği yetebilirdi. Bu düşünce Colin’i ciddileş

tirdi. Keskin bir şekilde nefes aldı. “Amelia, devam etmeden 

önce seninle yüzüm ü ve geçmişimi paylaşm am  gerekiyor.” 

Am elia gözle görülür bir şekilde gerüdi. “Sana karşı duy

gularımı değiştirecek mi?”

“Kesinlikle evet.”

“Hiçbir şejd açıklam a.”

Colin gözlerini kırpıştırdı. “Anlayam adım ?”

“Şu anda, tam şu anda, yakınında olmadığımda nefes ala- 

mıyormuşum gibi geliyor.” A m eha’nın sesi k ısık  ve samimiydi. 

“H ayal kırıklığına uğram ak istemiyorum. B unca yıldan sonra 

hiçbir şey benim  için hayati değer taşım azken. Sanki hayatta  

bir peçe takarak  yürüyorm uş gibiydim. A ncak senin yanmday- 

ken  dünyajn bütün renkleriyle görebiliyorum.”

Colin yanağını genç kadınınkine dayayarak fısıldadı: “Bekâ

retine daha fazla  değer verm elisin. Ben sen i...”
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Amelia başını çevirerek dudaklannı Colin’inkilere bastırdı. 
Aniden uyanan duygular baş döndürücüydü. Ve dayanılmaz 
bir şekilde tahrik ediciydi. Colin onun kıpırdadığmı hissetti 
fakat nedenini keşfetmek için geri çeküemedi. Düi Amelia’mn 
dudaklannı yalarken, ona has masum tadı hissediyordu. O tat 
Colin’i yok eden, bağımhhk yapan bir şeydi. Direnemiyordu. 
Am elia’nm parmak uçlan Colin’in bUeğine dokunduğunda ve 
elini göğsüne kaldırdığında, Colin onunla savaşamayacağım 
anladı. K im  olduğunu öylece açıklayamazdı. Açıklama bundan 
daha titiz  davranm ayı gerektiriyordu.

“Seni kalbimle görebiliyorum,” diye hsüdadı Amelia, du- 

daklanm Cohn’inküerden ayırmadan. “Şu anda hissettiklerimi 

hissederken seninle olmak istiyorum; vahşi, ateşü ve özgür. Bu 

beni umursamaz ve saf mı yapıyor? Aptal ve hızlı mı yapıyor?'

Ameha’mn ağzmdan çıkan her kelimeyle Colin biraz daha 

sertleşiyordu ve kontrolünü giderek kaybediyordu. Vahşi. Ateşli 

Özgür. Bu bileşim, bir Çingene erkeği için güçlü bir afrodiz- 

yaktı. Am elia çok uzun süre toplum smırlanmn dışmda yaşa- 

dığmdan, sımrlamalanna aldırmamakta zorlanmıyordu. Colin 

bunun aralarm daki çekimi de güçlendirdiğini düşünüyordu. 

Kalplerinde ikisi de hiçbir sınırlama olmadan çayırlarda gü

lerek koşturm ak için yamp tutuşuyordu.

Colin sevgilisinin önüne uzandı ve dantel atkısım tutan 

mücevherli broşu çözdü. “Gözlerini kapayabüir miyim?” diye 

sordu, boğuk bir sesle. “Bu arzunu azaltır nu?"

Amelia onun gözlerine bakmak için başmı çetordi ama Colin 

bir öpücükle genç kadımn hareketini durdurdu. “Açıklamamn 

sevişme sırasında olmasım istemem. İlk biı-likteliğimizi hiçbir 

şeyin lekelem esini istemiyorum. Bunun için çok uzun süre 

bekledim ve mahvolmasım göremeyecek kadar çok arzuladım.”

Sylvia Day 149



Amelia başıyla onaylayaı-ak hareketsiz kaldı ve Colin pahab 
danteli çözdükten sonra sevgilisinin başma sararak gözlerini 
bağladı.

“Ne hissediyorsun?”
•Tuhaf.”
“Kıpırdama.” Cohn geri çekilerek ceketini çıkardı. Kravatım 

çözdükten sonra yeleğin oymalı fildişi düğmelerini çözmeye 
başladı.

“Soyunuyor musun?” diye sordu Amelia.

“Evet.”

Genç kadımn vücudunun ürperdiğini görünce Colin gü

lümsedi. Gözleri bağh ve dudaklan öpüşmekten şişmişken 

ne kadar da erotik görünüyordu. Colin istediği gibi tadmı çı

karabilirdi. Pietro, Ingüizlerin bir Çingene erkeğinin ihtiyaç 

duyduğu ateşten yoksun olduğunu söyleyerek onu Am eha’dan 

vazgeçirmeye çahşmıştı. Cohn o zaman amcasma inanmamıştı; 

şimdi de kesinlikle inanmıyordu.

Am elia’nın hızh nefesiyle güzel göğüsleri kalkıp iniyordu; 

elleri iki yanında ritm ik bir şekilde gerihyordu. Cohn’in çorak 

hayatım n çölündeki bir vaha gibi hazırdı.

Colin yeleğini çıkarıp bir sandalyenin sırtlığına attıktan 

sonra Am elia’ya  döndü. “B ana düşüncelerini söylemeni istiyo

rum. Neyin hoşuna gidip gitm ediğim  söyle. Y a lan  söylersen 

anlarım . Vücudun seni ele verir.”

“O zam an neden konuşayım  ki?”

“Kendi zevkin için.” Colin sevgilisinin om uzlarım  okşadık

tan  sonra om urgasından aşağı inen m inik kum aş düğm elere 

uzandı. ‘Y ü k se k  sesle konuşm ak, sana yaptığım  şeyleri en 

ince detayına kadar düşünm eni sağlar. Seni zevke ve şimdiye 

odaklar.”
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“Beni sana odaklar.”
“Evet, bunu da yapar.” Colin genç kadının boynunu öptü. 

“Arzularım  dile getirmek seni teşvik edip güçlendirir. Bana 
dokunmakta tereddüt edebilir, neye izin olup olmadığım me
rak edebilirsin. Ama kendi aldığın zevkin seslerinin beni nasd 
memnun ettiğim  hissedersen, bunun eşit roller oynayan iki 
sevgilinin birleşmesi olduğunu anlarsın.”

“Kulağa çok samimi geliyor,” dedi Amelia, kısık sesle.
“Bizim  için, aşkım, öyle olacak.”
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Dokuzuncu Bölüm

W are, akşam saat onu biraz geçerken Christopher St. John’m 
çalışma odasına girdi. Ünlü korsan, kontun daha önce 

görmediği bir huzursuzlukla masası Ue pencerenin arasmda 

bir aşağı bir yu k an  yürüyordu. Sırtmda ceketi ve boynunda 

yamulmuş kravatıyla, St. John hırpani ve endişeli görünüyordu 

ve bu W are’in ensesindeki tüyleri diken diken etmişti. Evin 

önündeki dairesel araç yolunda duran araba düşünülürse, uzun 

bir yolculuğun planlandığı belliydi.

“Lordum,” dedi St. John, dalgın bir tavırla.

“St. John.” W are hemen konuya girdi. “Neler oluyor?’ 

Korsan, masam n etrafından dolaşarak yakmdaki konsola 

yöneldi ve bir sürahiyi kaldırarak sessizce içki teklif etti. Ware 

başım iki yan a sallayarak reddetti ve şömineye dik duran 

kanepelerden birine oturdu. Buraya akşamki davet için Ame- 

lia’yı alm aya gelmişti. Amelia onu hiç bekletmezdi. Dakikliği, 

W are’in onda en sevdiği özelliklerden biriydi,

“Bugün olanları kendimi mahcup hissetmeden anlatmam 

mümkün değil,” diye başladı St. John, kendine bolca içki dol

dururken.



“Bunu boş verin. Açıksözlülüğü her şeye tercih ederim.” 

St, John başıyla onaylayarak onun karşısındaki kanepeye 

oturdu. “Bayan St. John ve Bayan Benbridge bugün şehre git- 

tiler. Günü alışveriş yaparak geçireceklerini söylediler. Sonra 

Amelia’mn ilgisini çekmiş olan maskeli adam ın izini sürdük

lerini öğrendim.”

Ware’in kaşları kalktı. “Anlıj'orum.”

“Şans eseri. Kont Montoya -adı gerçekten buysa- Londra’dan 

ayrılırken görülmüş. Bayan Benbridge bir arabayı durdurup 

peşine takılmış. Kanm da kısa süre sonra onları izlem iş.” 

Y ü ce  Tannm!”

“Şimdi bir içki ister misiniz, Lordum ?’

Kont bunu ciddi olarak düşündü ve başım iki yana salladı. 

“Bu konuyla ilgili ben de biraz araştırma yaptım. Leydi Lan- 

gston’ın adamın kimliğine biraz ışık tutacağım  umuyordum 

ama Kont Montoya’ya herhangi bir davetiye gönderilmemiş.” 

St. John’m dudaklan büzüldü. “Bu duruma nasü bakmamız 

gerektiği konusunda şaşkınım. Adam Bayan Benbridge’e zarar 

vermek veya onu baştan çıkarmak istediyse, neden Londra’dan 

ayrüıyordu ki?’

Ware’in hissettiği bütün duygular kıskançlık ve sahiplen

meyle birbirine kanşmıştı fakat aym zamanda teshm iyet de 

vardı. Ameha’mn evlilik kararım ertelemesinin biraz... daha 

fazlasına ihtiyaç duymasmdan kaynaklandığım içten içe büi

yordu. Neyin eksikliğini hissettiği konusunda W are’in hiçbir 

fikri yoktu fakat açıkçası, o eksik giderilmeden üişkileri daha 

fazla üerleyemez ve mutlu sona ulaşamazdı.

“Sizi hâlâ evde bulduğuma şaşırdım,” dedi kont. “Amelia 

kanm  değü ama peşinden gitmek için güçlü bir dürtü duyu

yorum.”
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KorsEinın öfkeli bakışları onu susturdu. “Ben de peşlerinden 

gitme isteğiyle yanıp tutuşuyorum fakat hangi yöne gittikleri 

konusunda hiçbir fikrim yok. Haber bekliyorum.”

“Bağışlayın, gücendirmek istememiştim. Sadece bir gözlemimi 

düe getiriyordum.” Ware seçeneklerini gözden geçirdikten sonra 

ekledi: “Eğer bir itirazınız olmazsa ben de sizinle gelmeliyim.” 

St. John itiraz etmeye hazır gibiydi ama sonra çatık kaş

ları yum uşadı ve başıyla onayladı. “Gelmek istiyorsamz gelin. 

Ancak resm î giysileriniz yük olur.”

W are yerinden kalktı; korsan da öyle. “Üzerimi değiştireyim 

ve yanım a birkaç eşya alayım. Ben dönmeden yola çıkarsanız, 

izleyebilm em  için lütfen bir not bırakın.”

“Elbette, Lordum.” St. John anlayışh bir tavırla gülümsedi. 

“Sizden özür de dilemem gerekiyor. Ameba’yla ilişkiniz ona çok 

şey kazandırdı. Bayan St. John ve ben size çok müteşekkiriz; 

Am elia da öyle.”

“St. John.” W are hüzünle güldü. “Şu anda gururum, Ame

lia’mn güvenUğinden sonra gelir.”

Karşılıklı saygı göstergesi olarak tokalaştılar. Sonra kont 

geride bırakılm adan yola çıkmak için acele etti. Arabası St. 

John malikânesinden uzaklaşırken. Ware zihninde yamna 

alacağı şeylerin bir hstesini yaptı.

Küçük kıhcı ve tabancası da listedeydi. Amelia’nm onu

runa leke gelirse, bunu düzeltmenin kendi göre\d ve hakkı 

olduğunu düşünüyordu.

Am elia’m n elbisesinin sırtım açarken, Colin’in zihni üeriye 

uzanıyor, bu tek gecenin hayatlarmı sonsuza dek nasıl değiş

tireceğini düşünüyordu. “Yanında hizmetçin var mı?”
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Göz bağı bazı kadınlan daha ürkek ve kararsız yapabilirdi 
Amelia o kadınlardan değüdi. Sesi güçlü ve kendinden emindi. 
“Hayır. Arabam görünce hemen peşine takıldım.”

Colin genç kızı sahiplenme yönündeki ilkel dürtüsüyle sa
vaşırken, kalbi hâlâ kendisi pahasma onu korumak istiyordu. 
“Kirletüdiğini gizlemen mümkün olmayacak. Tutkunun ate
şiyle mantığımız bizi bırakır. Şimdi istediğin şey için sabah 
pişmanlık duyabilirsin.”

“Kendimi tanırım,” dedi Amelia, inatçı bir tavırla. 
“VVare’den vazgeçeceksin.” Colin genç kızın bir kolunu na

zikçe elbisenin kolundan çıkardı ve sonra aym hareketi diğeriyle 
tekrarladı. “Ve bana ait olacaksın.”

“Bence daha çok sen bana ait olacaksın.”
Colin gülümseyerek dizlerini kırdı ve Amelia’mn elbisesini 

beraberinde aşağı çekti. Amelia dengesini korumak için ka
pıya yaslanarak acele etmeden elbiseden çıktı. Colin onu dış 
giysüerinden arınmış şeküde görme zevkini büerek geciktirdi. 
Mümkün olduğunca buruşmaması için elbiseyi dikkatli bir 
şeküde bir sandalyenin sırthğına astı.

“Çok sakinsin,” diye mmldandı Amelia. “Çok kontrollü. 
Çok macera yaşamış olmalısın.”

“Bu bir macera değü.” Colin başım Ameha’ya çevirdi ve ince 
vücudunu ateşli bir bakışla kavurdu. Genç kadınm üzerinde 
hâlâ çok fazla giysi vardı ama Cohn onu başka hiçbir erkeğin 
görmediği şeküde gördüğünü biliyordu.

Amelia ehni beline koydu ve bir kaşı göz bağıran üzerinden 
havaya kalktı. “Belki ben macera istiyorumdur.”

“Benimle yaşayamazsın,” diye homurdandı Colin, iki adımda 
Amelia’ya ulaşıp ayaklarım yerden keserken. “Başka biriyle de
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yaşayamayacaksın çünkü benden sonra yatağma başka erkek 
girmeyecek.”

Amelia gülerek kollarını Colin’in boynuna doladı. ‘Tannm... 
sahiplenici olduğunda ne kadar da tath oluyorsım.”

Colin dudaklannı genç kızan kulağına yapıştırdı. “Ben içine 
girene kadar bekle. O zaman sahiplenmemin ne kadar tath 
olduğunu daha iyi anlarsın.”

“Dalga geçme,” dedi Ameha, biraz endişeh bir ses tonuyla. 
“Bu hızla gidersen güneş doğduğunda hâlâ giyinik olacağım.” 

“Bunun için çıplak olman gerekmiyor,” diye hsıldadı Colin, 
genç kızın ruhunu daha da coşturmak için kasıth olarak mey
dan okuyarak. ‘İç  çamaşırlanm fırlatıp atanm, pantolonumun 
önünü açarım ve seni kapıya sıkıştmnm.”

“Niyetin beni korkutmaksa, zor korkan biri olduğumu 
bilmelisin.” Amelia’mn sesindeki endişe silinmiş, yerine etki
leyici içsel gücü gelmişti. “En  kaba yerlerde yaşadım. Her tür 
hayvanın birbirlerine her tür şeyi yaptığım gördüm.”

Cohn sırıtışım  sevgüisinin zarif boynuna gömdü. 
“Benim le eğlenmejd kes,” dedi Ameha. 'Tehditlerin boş. 

Bekâretim i o kadar kaba bir şeküde bozamazsm. Bana çok 
fazla tapıyorsun.”

“Aynen öyle, majesteleri.” Ameha’yı tekrar ayaklanma 
üzerine bırakan Coün diz çöktü ve sevgüisinin ayaklarım öptü.

Ameha gülerken Colin yukan kaydı, eteğin altma girdi ve 
çoraph bacaklarına açık ağzıyla öpücükler kondurdu. Ameha'mn 
kahkahalan önce şaşkınhğa, sonra yumuşak bir inütiye dönüştü.

Sadece kokusu büe Colin'i çüdu-tıyordu. Colin çekingen bir 
şeküde parmağıyla onu yokladı ve ne kadar kaygan ve sıcak 
olduğunu fark edince dişleı-ini sıktı. Onun cüretkâr okşajaşıyla
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İrkilen Amelia sendeledi ve hafif bir gürültüyle kapıya doğru 

deiTÜdi.

“Aj'akta olmaz!” diye itiraz etti.

Colin onun dizinin arkasma son bir öpücük kondurduktan 

sonra eteğinin altmdan çıkarak önünde ayağa kalktı. Ameha’yı 

nazikçe kendine çevirdikten sonra kontrolünü tekrar sağlamaya 

çakşırken elbisenin ipleriyle uğraştı. İçinde yükselen hayvansal 

ihtiyaç yerine ikisinin nefeslerine odaklandı.

Sonunda Amelia’nm üzerinde sadece kombinezonu kaldı. O 

kadar ince kumaştan yapılmıştı ki neredeyse içi görünüyordu. 

Genç kadımn vücuduyla ilgili beUi belirsiz ipuçlan veren kumaş 

Colin’i neredeyse delirtecekti.

“Geri kalanını senin çıkarmam istiyorum,” dedi Colin, geri 

çekilirken.

“Neden?”

“Çünkü beni memnun edecek.”

“Söylediğin kadar kolay değil. Daha önce bir erkeğin kar

şısında hiç soyunmadım.”

“Dediğimi yap, Ameha,” diye emretti Colin, sevgilisinin 

bütün vücudunu görmek için sabırsızlanarak.

Amelia daha fazla tereddüt etmeden eğüip ayakkabılarım  

çıkardı. Çoraplarım tutan kurdelelere uzam rken kombinezo

nunun kenan havaya kalktı. Colin’in görüntü karşısında ağzı 

sulanırken, Amelia’nm her hareketiyle geçmişteki bütün benzer 

anıları zihninden siliniyordu. Amelia’nm soyunuşundaki ma

sum, içten tavırla hiçbir kadm rekabet edemezdi. Hareketleri 

deneyimli veya planlı değildi ama yine de Colin’i dayanılmaz 

ölçüde tahrik ediyordu.

Amelia için duyduğu şehvetle içi sızlarken, pantolonunun 

fermuarım indirdi ve erkekliğini eline aldı. Kalınlaşm ış ve
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sertleşmişti; başı duyduğu arzuyla kayganlaşmışU. Erkekliğini 
yavaşça okşarken ihtiyaçla homurdandı.

Amelia sesi duyunca onu huzursuz ettiğini düşünerek do

nup kaldı. “Ne oldu? Sorun ne?”

“Sorun yok,” dedi Colin, sözlerini yalanlayan sert bir sesle. 

“Her şey mükemmel.”

Amelia dikkatle dinlerken bütün sesleri duyabilmek için 

nefesini yavaşlattı. “Ne yapıyorsun? Hareket ettiğini duyuyorum.” 

“Erkekliğimi okşuyorum.”

Am eha’mn zihnine görüntüler hücum etti; deneyimsiz ol

duğu için tam değildi ama jdne de tahrik ediciydi. Bacaklan- 

mn arasındaki et zonkladı ve sızıyı hafifletmek için nafile bir 

çabayla bacaklanm  birbirine sürtmesine neden oldu. “Neden?” 

“Çünkü bana acı veriyor, aşkım. Senin için hazır ve sertim. 

Hiç olmadığım kadar sert ve kalın.”

“Dokunabilir miyim?”

Colin boğuk bir ses çıkardı ve hareketlerinin sesi daha da 

belirginleşti. “Önce soyun.”

Amelia aceleyle soyundu ve kusurlanyla ilgili düşüncelerini 

bir kenara atm ak için kendini zorladı. Maria’mn aksine, bir 

erkeğe zevk verecek şekilde yuvarlak hath bir vücudu yoktu. 

D aha uzun boylu ve zayıftı, göğüsleri de daha küçüktü.. Ata 

binmeyi ve eskrim i kağıt oyunlarma ve çay partilerine tercih 

ettiği için daha hareketliydi.

‘Y ü ce  Tanrım ,” dedi Colin, Amelia'mn kombinezonu yere 

düşünce.

Amelia kendini örtmek için elleı-ini kaldırdı ama Colin hızh 

davranarak omm bileklerini yakaladı. "Benden asla gizlenme.” 

“Gerginim ,” dedi Amelia.
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“Aşkım...” Colin genç kadım kendine çekerek sarıldı ve 
Amelia aralarındaki sertliği hissetti. İpek gibi pürüzsüzdü 
fakat kaya gibi sert ve ateş gibi sıcaktı. Şaşkınlığına rağmen 
vücudu dokunuştan zevk aldı ve bacaklarının arası daha da 
kayganlaştı.

“Çok güzelsin, Amelia. Her santiminle. Seni böyle, çıplak 
ve istekh görme3d hep hayal ettim. Gerçekle kıyaslandığında 
o hayaller ne kadar zayıf kahyor.”

Ameha almm sevgilisinin göğsüne dayadı. “Nezaket gös
teriyorsun.”

Colin genç kızm elini erkekliğine götürdü ve parmaklanm 
etrafma sardı. “B ir erkek sevgüisini yetersiz bulduğunda böyle 
hissetmez.”

Ameha sıkıp bırakarak, okşayarak, keşfederek elini ada
mın erkekliğine dolaştırdı. Colin dişlerinin arasmdan nefesini 
üfledi. “Beni çabucak boşaltacaksın,” diye inledi.

“Eğer bunu yapmak seni tatmin edecekse yap,” dedi Amelia, 
ona zevk verme isteğiyle. Cohn’i kendisine ait hissettirecek bir 
şekilde tatmin etmek istiyordu.

“Cadı.”
Göğsünü iri ve sıcak bir el kavrarken Am elia hareketsiz 

kaldı. Açık havanm serildiğinden çoktan gerginleşip sertleşmiş 
olan göğüs ucu daha da irileşti.

“Avucuma nasıl mükemmel bir şekilde uyduğunu görüyor 
musun?” diye mırıldandı Colin, kalçalarım  genç kızın hare
ketlerine uygun şekilde sallamaya başlarken. “Sen benim için 
yaratdmışsm, Amelia.” Baş ve işaret parmağıyla göğüs ucunu 
tutup hafifçe çekiştirirken, Amelia’nm rahmine kadar zevk 
dalgalan gönderdi. Her şey gerilip büzülmüştü ve hiç durma
dan hareket etmesine neden oluyordu.
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“Ve bana nasü çabucak tepki verdiğine bak.” Colin arkaya 
yattı ve bir an sonra sıcak, ıslak bir ağız göğsünün hassas 
zirvesini kavradığında hafif bir çığlık attı. Elleri Colin’in er
kekliğini sıkıca kavradı ve Colin sevgilisinin tenine bastırdığı 
dudaklarıyla homurdanırken, titreşim Ameha’yı çdgma çevirdi.

Colin’in güçlü kollan genç kadınm belini sardı ve gövdesini 
arkaya iterek göğüslerine yumuldu; göğüs ucunu bir yandan 
emerken bir yandan da yalıyordu.

Tam dediği gibi, Amelia’mn bütün düşünceleri zihninden 
silinmiş, onu sadece şehvet ve arzudan oluşan bir yaratığa 
dönüştürmüştü. Mantıksızlık onu sevgilisine daha sıkı bağh- 
yordu. Kendini bu şekilde paylaşmayı düşündüğü sadece tek 
bir erkek olmuştu.

“Bana bundan hoşlandığım söyle,” dedi Colin, diğer göğsüne 
geçerken. “Söyle, Amelia. Sessiz kalma.”

Cohn’in dişleri sert zirveyi hafifçe ısırdı ve Amelia bir çığ
lık  attı. D ilin i çüdırtıcı bir yavaşlıkla hareket ettirerek onu 
yalamaya başladı. Kesinlikle yetmiyordu. Amelia kıvranmaya, 
inlemeye, göğsünü erkeğinin ağzma daha derin sokmak için 
sırtım  germeye başladı.

“Neye ihtiyacm var?” diye sordu Colin, karanhk bir hsıl- 
tıyla. “Ne istiyorsun? Söyle bana vereyim.”

Amelia umutsuzca yalvardı. “Şey... lütfen... ben...” 
Dudaklarm göğüs ucunun etrafma kapandığım hissedince 

keskin bir şekilde inledi. Ehnde tuttuğu erkeklik zonkluyor. 
parmaklarmm arkasma sıcak bir nem yajMıyordu. Ona doku
nunca ıslaklığın başımn minik deliğinden süzüldûğünü fark 
etti. Başparm ağıyla deliğin etrafını okşadı ve a\Tiı anda Colin 
titreyerek daha güçlü emdi.
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Gözleri bağlı olduğu için diğer bütün duyuları keskinleş
mişti. Colin’in teni ısınırken, Amelia’nm burnuna onun özĝ ün 
kokusu doldu ve arzusu daha da coştu. Dokunma duyusu acı 
verecek ölçüde keskinleşmişti; havadaki en küçük bir hareket 
bile tenini okşuyordu.

“Lütfen,” diye yalvardı, daha fazlasını isteyerek.

Son bir kez emerek, Colin doğruldu ve onu da kendisiyle 

birlikte yukarı çekti. Sonra genç kadını kucağına alarak bek

leyen yatağa yöneldi.

162 Beni Baştan Çıkar

Maria’nm arabası ana yoldan çıkıp Reading’in biraz uzağmdaki 

bir hamn avlusuna girereken, Simon keyifsizdi.. St. John’m 

eskortlarından ikisi, ağır hareket eden arabalar gibi yüklü 

olmadıklanndan önden gitmişti. Şansları yardım ederse, daha 

somut bir yön bilgisi veya belki arabayı gördükleri haberiyle 

geri döneceklerdi.

Bütün gün hayal kırıklığı ve gerginlikle geçmişti. Ame- 

lia’yı taşıyan araba şehir dışmda çıkmak istemediği için onu 

ve korumasım kısa süre sonra indirmişti. Sonra başka bir 

arabaya binerek devam etmişlerdi. Olayların bu şekilde iler

lemesi bekleniyordu. Ancak Simon’ı en çok endişelendiren, 

önlerinde çok sayıda Fransızca konuşan atlının aynı yönde 

ilerlediği haberleriydi.

Bir şey çıkmayabilirdi ama Cartland da olabilirdi.

Simon akşam yemeğinde konuyu Maria’ya olduğu gibi 

anlatmak niyetindeydi fakat birçok kez hayatım kendisi için 

tehlikeye atmış olan Colin’e karşı da aynı ölçüde sadıktı. Bu



yüzden hiçbir şey söylemedi ve gece için aynlarak odalanna 
çekilirlerken dilini tuttu.

Bu arada, ne kendisi ne de Lysette’in yamnda rahat bir 
yolculuk için gereken eşyalar vardı. Yedek giysüeri ve hiz
metkârları yoktu. Doğru donamma bile sahip olmadıkları için 
şimdi kıçı ve sırtı ağrıyordu.

En  azmdan Colin, hedefinin Bristol olduğundan söz etmişti 
ki bu da Simon’a bir avantaj sağhyordu. Maria’yı hissettirmeden 
o yöne yönlendirmiş, bu arada uşağım plan değişikliğinden 
haberdar etmek için kaldığı yere yalmz bir haberci gönder
mişti. Hizmetkâr hesaplan kapayacak, eşyalan toplayacak ve 
Lysette’in hizmetçisiyle eşyalanm da alacaktı.

Fransız kadını düşününce bakışlan şöminenin yamnda 
oturduğu yere kaydı. Zorunluluktan dolayı aym yatak odasmı 
paylaşıyorlardı çünkü grup o kadar kalabalıktı ki bütün boş 
odalar dolmuştu. M aria hamn kalitesizhğinden çok şikâyet 
etmiş, St. John’m bölgede çok sayıda yardımcısı olduğımu. 
kendilerini konuk edebileceklerini ve rahat bir ortamda ağır
layabileceklerini söyleyerek ısrar etmişti. Simon ise yoldan 
uzaklaşmalanmn mantıksız olacağım vurgulamış ve Maria'yı 
ikna etmişti. Ancak planlı tatille ügüi yalan söylediğini Ma
ria’mn anlamasım istemiyordu ki aym giysüer içinde dolaşmaya 
devam ederse bu yalam hemen ortaya çıkacaktı.

Yumuşak bir iç çekiş, dikkatim tekrar Lysette’e çevirdi. 
Kadm üzerinde sadece kombinezonuyla yüksek sırtlıklı bir 
koltuğa kıvrüm ış, bacaklarım kendine çekmiş ve kucağma bir 
battaniye örtmüştü. Açık sarı saçlarım açmış ve beyaz teninin 
üzerine dikkatsizce salmıştı. Sık sık yaptığı gibi kitap okuyor, 
tarih kitaplarım  Simon’m ilgi çekici bıüduğu bir hırsla birbiri 
ardına joıtuyordu. Geçmişle neden bu kadar ügüeniyordu? Han-
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dan çıkarken niyetleri sadece gizlice araştırma yapmaktı ama 
kadın yine de yamna bir kitap almıştı.

Simon kaşlarım çatarak yatağa yaklaştı ve soyunup iç 
çamaşırlarıyla kaldı. Sonra örtünün altma girdi. Yan kapalı 
gözlerle Lysette’i incelerken ve zarif sanşm güzelliğine hayran
lıkla bakarken, onu neden böylesine itici bulduğunu merak etti. 
Hatırladığı kadarıyla hayatında ük kez dış güzelliğin dikkati 
kişilik kusurlarmdan uzaklaştıramadığmı görüyordu. Lysette’in 
güzellik açısmdan M aria’yla rekabet edebileceği düşünülürse, 
bu bir hayli şaşırtıcı bir anlayıştı.

Kadınlar birçok açıdan benzerdi ve bu sadece farkblıklanm 
daha da belirginleştiriyordu. Maria’mn sağlam bir özü, sarsılmaz 
kararlılığıyla yaratılm ış çelik gibi bir omurgası vardı. Lysette 
bazen kendi yaşam yolundan emin olamıyormuş gibi görünü
yordu. Neden bir an rolünden büyük zevk alırken bir an sonra 
bundan nefret eder gibi göründüğünü Simon anlayamıyordu.

Sezgileri yaygara koparıyordu ve Simon onlara kesinlikle 
güvenmeyi öğrenmişti. İçinden bir ses Lysette’in  dünyasmda 
her şeyin yolunda olmadığım söylüyordu. B ir k iralık katildi ve 
buz gibi kişibği seçtiği mesleğe u3myordu. Ancak başkalarına 
karşı kayıtsızlığı bazen kısa şaşkınlık ve merhamet anlarıyla 
çeKşiyordu. Simon onun biraz etkilendiğinden şüpheleniyordu 
ve aym kadma karşı hem .sıcaklık hem de itid lik  duymak zordu. 

“Talleyrand için çalışmaya nasıl başladın?” diye sordu. 
Lysette irkilerek ona döndü ve adama öfkeb gözlerle baktı. 

“Uyuduğunu samyordum.”
“Uyumuyormuşum demek ki.”
“Ben Talleyrand için çabşmıyorum.”
“Peki kim in için çabşıyorsun?”
“Bu seni ilgilendirmez,” dedi Lysette, zekice.
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“Ah, bence ilgilendirir,” diye karşılık verdi Simon.
Lysette ona bakarken gözlerini kıstı. “Sen kimin için ça

lışıyorsun?” diye sordu.
“Kimse için. Ben bir paralı askerim.”
“Hımm...”
‘Ya  sen?” diye sordu Simon, Lysette daha fazlasım söy

lemeyince.

Lysette başını iki yana sallarken yine biraz dalmış gibi 
görünüyordu. Giysileri çok kaliteli ve pahalıydı; görgüsü ve 
davranışları kusursuzdu. Hayatma bundan çok daha iyi şart
larda başladığı belliydi. Simon, Maria’nm neden bir suç haya
tma yöneldiğini biliyordu ama Lysette bunu neden yapmıştı?

“Neden zengin bir koca bulup hâzinesini boşaltmanın tadını 
çıkarmıyorsun?” diye sordu Simon.

Lysette yüzünü buruşturdu. “Ne kadar sıkıcı.”

“Eh, bu kocaya bağlı, değil mi?”

‘Yine de bana hiç cazip gelmiyor.”

“Belki de bir metres hayatı sana daba çok uyar?’ 

“Erkeklerden pek hoşlanmam,” dedi Lysette, Simon’ı şa
şırtarak. “Neden bana böyle sorular soruyorsun?’

Simon omuz silkti. “Neden oimasm? Yapacak başka bir 
şeyim yok ki.”

“Uyuyabilirsin.”

“Kadınların yakınlığım mı tercih ediyorsun?”

Lysette bir an ona baktı. Sonra gözleri iri iri açıldı. "Hayır! 
Mon Dieu. Kitaplarm yakınlığım tercih edij'orum ama erkekler 
ikinci tercihim olarak gebyor. Özellikle de kastettiğin açıdan.” 

Simon onun dehşetine gülümsedi.

“Neden Cartland’ı düşünmüyorsun?’ drçe önerdi Lysette. 

‘Y e  beni rahat bırak.”
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Simonîn neşesi kaçtı. “Sence M itchell’i bulabilecek m i?” 
“Bence peşinde bu kadar kişi varken bulmaması imkânsız 

olur. Elinde bir sürü adam var. Londra’ya girip çıkan bütün 
ana yollan izletmiyorsa şaşarım ." Lysette’in  güzel yüzündeki 
bütün insanlık izleri silindi. “Bunu sadece b ir aile meselesi 
olarak görseydim seninle gelmezdim.”

“Elbette hayu’,” diye mırıldandı Simon, Lysette’e karşı his

settiği minicik sıcaklık geldiği gibi çabucak silinirken. İlişkileri 

böyleydi; Simon onu bir an karşı konulmaz ölçüde çekici buluyor, 

bir an sonra ona tahammül bile edemiyordu. “C artland’m ya

mndaki adama ne dersin? Depai'due? Onu düşünüyor musun?’ 

“Olabildiğince az.”

Biraz daha fazlası vardı; Lysette’in sesindeki gerginliğe 

bakarak bunu anlayabiliyordu. “O senin rakibin, değil mi?” 

Lysette’in dudaklan seğirdi. “Hayır. Değü. Başarırsa, benim 

üzerimde herhangi bir olumsuz etkisi olm ayacak.”

“O halde neden onun derlemesine izin verip kendini zah

metten kurtarmıyorsun?”

“Ben yapmam gerekeni yapm ahyım ,” dedi Lysette, sa

vunmacı bir tavırla. “Önümde uzanan hedeflere ulaşm ak için 

duygulanmı bir kenara atabilmemden hoşlanm ıyorsun fakat 

bu becerim beni hayatta tutuyor.”

Simon nefesini üfleyerek aşağı kaydı ve sırtüstü  uzandı. 

“Senin ve benim yaptığımız şeküde hayatta  kalm ak, kalpsiz 

olmamızı gerektirmez. Kalbim iz olmadan yaşam an ın  ne an

lamı olurdu ki?”

Simon kitabm sertçe kapandığını duydu. “B an a nutuk at

maya kalkma!” diye tersledi Lysette. “N asü bir h ayat yaşadığım 

konusunda hiçbir fikrin yok senin.”

“O zaman anlat,” dedi Simon, rahatça.
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“Neden umursuyorsun ki?”
“Söyledim ya, yapacak başka bir şeyim yok.”
“Seks yapmak ister m isin?’
Simon’ın  başı şaşkınlıkla aniden kalktı, Lysette kaşlarım 

kaldırarak ona baktı.
“Seninle mi?” diye sordu Simon, inanamayarak.

“Burada başka kimse var mı?’ diye karşdık verdi Lysette. 

Simon hızlı ve anlamsız bir sevişmeden zevk alacağım 

hissetmekle birlikte, bunu Lyacttele yapmak için gerçek bir 

arzu duymadığını fark etti. Ancak ûrsatı kaçırmaya da niyeti 
yoktu. “Sanırım yapabiliriz...”

Simon’m  isteksizliği karşısmda Lysette’in gözleri şaşkmhkla 

açddı. Sonra Simon’ın sevimli bulduğu tath bir sesle güldü. 

Böylesine soğuk bir yaratığın bu kadar sıcak bir gülüşü ola

bileceği kim in aklına gelirdi ki? “Benimle yatmak istemiyor 

m usun?’ diye sordu Lysette, sırıtarak.

Simon kaşlarım  çattı. “İşi yapabüirim,” dedi.

Lysette, Simon’m kasıklarına doğru baktı. “Bana pek de 

öyle görünmedi.”

“B ir erkeğin cinsel gücüne asla çamur atma. Onu seni 

öldüresiye düzerek kam tlam aya zorlarsın.”

Lysette’in 3mzünden bir gölge geçti. Zorlukla jmtkunarak 

bakışlarım  kaçırdı.

Sim oriın huysuzluğu geçti ve doğrulup oturdu. “Sadece 

şaka yapıyordum.”

“Elbette.”

Bir eliyle çenesini sıvazlayan Simon içinden küfiretti. Ka

dınlan hiç anlamıyordu. Bu kadm çok yanardönerdi. “Belki de 

sohbetimizi daha güvenli konularla sınırlamahj'iz.”

Lysette ona baktı. “Evet, sararım haklısın.”
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Simon güzel katilin bir şey söylemesini bekledi; sonra 
nihayet dizginleri kendisi ele aldı. “CartlandT yakalayıp 
MitcheU’le birlikte getirmek niyetindeyim. O zam an ikisi 
arasındaki farkı kendin görebilirsin. CartlandT biraz olsun 
tamyorsam, sırrı açığa çıkmadan M itchell’i ortadan kaldır

mayı planlıyordur.”

‘Tabii böyle bir sır varsa.”

“Neden bize inanmıyorsun k i? ’

“Alınma,” dedi Lysette, rahatça. “Cartland’a da inanmı

yorum.”

“Kime inanıyorsun peki?’ diye çıkıştı Simon.

“Kimseye.” Lysette çenesini kaldırdı. ‘Yerim de olsan farklı 

davranacağım söylesene.”

“Mitcheli’le karşılaştm. İyi yürekli ve sağlam bir genç.”

Lysette’in bakışları sertleşti. “Mösyö CartlandT da aym 

şeküde övecek bililerini bıüabüeceğimden eminim.”

“Cartland yalancı bir katü!”

“Sen öyle diyorsun. Ama bir zamanlar senin için çalışmıyor 

muydu? Fransa’daki haince faaliyetlerini açıkladığı için ona 

düşman değü misin? Onun ölmesini istemek için haklı bir 

nedenin var ve bu da ona karşı söyleyeceğin her şeye şüphe 

düşürüyor.”

Simon kısık sesle bir küfür savurarak başını yastığa geri 

koydu ve yatak örtüsünü üzerine çekti.

“Artık uyuyacak mısın?” diye sordu Lysette.

“Evet!”

“Bonne nuit .̂”

Simon’m cevabı öfkeli bir hm itı oldu.

9 (Fr.) İyi geceler, (ed.n.)



Onuncu Bölüm

Ç ıplak sırtı serin örtüye değerken ve Montoya’mn sıcak

lığı yanından ayrılırken Amelia ürperdi. Bakışlarını aşağı 

doğru tuttuğunda, odanm incecik bir şeridini ve şöminedeki 

ateşin panltısım  görebiliyordu. Ama görmek istemediği için 

gözlerini sımsıkı kapadı.

Hayalinde, Montoya’yı oldukça egzotik bir adam olarak 

canlandırıyordu. Güçlü, yakışıldı ve oldukça başin. Onun yükünü 

hafifletme ve biraz rahatlatma arzusu, kışkırtıcı bir dürtüydü. 

Onun güldüğünü duymak, çok nadiren gördüğü gamzelerim 

öpmek istiyordu.

Aniden bütün görkemiyle Colin’in görüntüsü zihninde be

lirdi ve Am elia şaşkınlıkla kaskatı kesildi.

“Ne oldu?’ diye sordu Montoya, mırıldanarak. Sesin kesilmesi 

Amelia’ya Montoya’mn soyunmaya ara verdiğini gösterij'ordu.

Am elia keskin bir şeküde nefes alarak düşüncelerim o 

ana odakladı. B elki de o anda ük aşkını sevgiyle hatırlaması 

normaldi çünkü onunla da benzer bir yakınlık yaşanuştı. Bunu 

büebüecek kadar deneyimli değüdi.



“Sensiz üşüyorum,” diye yalan söyledi Amelia, kollanru 

Montoya’ya uzatarak.

“Biraz sonra ıslak ve sıcak olacaksın,” dedi Montoya, ya
takta sevgilisine katılırken.

Amelia onun sıcakbğmı yamnda hissetti ve ardından du- 
daklanmn omzuna nazikçe yapıştığını algıladı. Montoya’nm 
eli en küçük kıvnmlarmı ve düzlüklerini izleyerek onu baştan 
aşağı okşadı.

“Rüya gördüğümden korkuyorum,” dedi Montoya, kısık 
sesle. “Gözlerimi açtığımda seni göremezsem diye gözlerimi 
ku'pmaya bile korkuyorum.”

Amelia’nm eli göbek deliğinin hemen altındaki düzlüğe 

gelip kaldı. “Buramn çırpmdığım hissediyorum,” diye itiraf etti.

Montoya onun ehni tutarak nazikçe sıktı. “Birazdan orada 

olacağım, içinde.” Parmak uçlarım genç kızm teninde dolaştırdı 

ve bacaklarının arasmdaki tüylere dokundu.

Ameha gıdıklanarak güldü. Montoya dudaklarım onunkilere 

bastu-dığında, Ameha onun da gülümsediğini fark etti. “Seni 

seviyorum,” dedi Montoya, dudaklarına yumulmadan önce.

Ameha’mn kalbi duracak gibi oldu ve sevgüisinin par- 

maklarmın derinleşen keşiflerine tepki vermesini geciktirdi. 

Nasırh bir parmak ucu Ameha’nm kadınlığını araladı ve gü

düsel olarak bacakları birbirine yapıştı.

Ameha hafifçe inleyerek başım çevirdi ve o fısüdanan ke

limelere tepkisi sersemletici bir güçle kendini hissettirdi. O 

kehmeleri bir sevgüinin dudaklarmdan tekrar duyabüeceğini 

hiç sanmıyordu. Gözleri yaşlarla doldu.

“Bacaklarım aç,” dedi Montoya, genç kızm boynunu öper

ken. “Sana zevk vermeme izin ver.”
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Hem duyulanna hem de kalbine yönelen saldın onu ilikle
rine kadar sarsarken, Amelia titremeye başladı. “Reynaldo...”

“Hajur.” Montoya genç kadmın üzerine yükselerek onu 
tutkuyla öptü. “Bana onun dışmda istediğin şekilde seslene
bilirsin. Sevgilim, canım...”

“ ...aşkım ...”
“Evet...” Montoya’mn dili Amelia’nm ağzına derinlemesine 

dalarak dilini okşadı ve boğuk bir şekilde inlemesine neden 
oldu. “Aç,” dedi Montoya, hırsla. ‘İz in  ver seni göreyim... sana 
dokunayım...”

Böylesine tutkuyla konuşurken sevgilisini reddedemeyen 
Amelia bacaklarını açtı ve Montoya ügisi için yalvaran hassas 
noktayı okşarken genç kız belini yukan kaldırdı.

“Ah!”
Montoya yakıcı bir beceriyle onu okşamaya devam ederken 

öpücükleri de daha gösterişh hale geldi. Nasırh parmaklan di
linin darbeleriyle aym ritm i izleyerek genç kızm iyice ıslanmış 
olan hassas noktasına dokunuyordu.

Zevkten sarhoş olmuş halde ama vücudunda giderek jdik- 
selen gerginliğe karşı koymaya çakşırken, Amelia kıvranarak 
sevgüisine sımsıkı sarüdı. Aym anda Montoya'nm önkol kaslan 
gerilerek birbirlerine ne kadar yakın olduklarım Amelia’mn 
daha iy i hissetmesini sağladı.

Sonra bir parmağı aşağı kayarak kadııüığımn açıkhğmda 
dolaştı.

“Çok kayganlaşımşsm,” dij'e hsüdadı Montoya. heyecanla. 
‘Tarm ağıım  nasıl iştahla emijmrsun.” Bunu kamtlamak için 
parmağım çok hafifçe içeri itti. Bu nazik saldırıyla bütün vü
cudu kasüan Amelia hafif biı- çığlık attı.
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‘Yüce Tanrım, çok dar ve sıcaksm,” dedi Montoya. “İçine 
girdiğimde beni öldüreceksin.”

Amelia ona nasıl zevk verebileceğini merak ederek Mon
toya’nm erkekliğine uzandı. Çok kalın ve sertti. Daha önce 
hiç dokunulmamış vücudu, tek bir parmağın baskısıyla bile 
yamyordu.

Montoya erkekliğini kavrayan zarif eli hissedince homur
dandı. O da kayganlaşmıştı; arzu ve ihtiyaçla.

“Gelmeye hazırsm,” dedi Montoya. “Khtorisinin ne kadar 
sertleştiğini hissediyor musun?’ Başparmağıyla şişmiş noktaya 
hafifçe bastırarak bir daire çizdi. Parmağı yavaşça hareket 
ederken buna cevap olarak Amelia’nın vücudu kasıldı.

Montoya’mn parmağı biraz daha hızh bir şekilde ve giderek 
daha derine girip çıkarken Amelia inledi. Montoya’nm klitorise 
uyguladığı ustaca operasyon, genç kızın bütün vücudunu ter 
içinde bırakmıştı ve göğüsleri sızhyordu. Boğazmdan umutsuzca 

iniltiler dökülürken, Montoya’ya daha sıkı sarılarak onu daha 

yakına çekmeye çalıştı.

“Bana neye ihtiyacm olduğunu söyle,” diye fısıldadı Mon

toya, dudaklarım sevgilisinin kulağına yaklaştırarak. “Sana 

nasıl zevk vermemi istediğini söyle.”

“Göğüslerim...”

“Çok güzeller. Emilmek istiyorlar.”

“Evet!” Ameha cüretkâr bir davetle göğüslerini yukan itti. 

“Söyle, aşkım.” Montoya’mn parmağı daha derine girdi ve 

kızlık zanna dokundu. “Ne istediğini söyle.”

“İstediğim...”

“Evet?” Montoya genç kızm içini ovalamaya devam etti. 

“Ağzım göğüslerimde istiyorum.”

“Hımm... memnuniyetle,” diye mırıldandı Montoya.

.«M..



Montoya isteneni yaparken Amelia sertçe inledi ve vücu
duna yayılan yakıcı alevi hissetti. Dudakların her çekişinde, 
içindeki parmağın her hareketinde, başparmağm her daire 
çizişinde bütün vücudu geriliyordu.

Zirveye ulaştığında nefesi kesildi. Vücudu kaskatı oldu 
ve kalbi kaburgalarına çarparken kanının akışı kulaklannda 
yankılandı.

Ve tam orgazmın doruk noktasmda, parmağı iyice genç 
kızın içindeyken, Montoya aralarındaki engeü yıktı. O duyu 
firtması arasında bekâretin kayboluşu neredeyse hissedilmedi 
bUe ve Amelia’nm gözünün ucundan süzülen yaşm nedeni acı 
değil, dayamimaz ölçüde hissettiği zevkti.

BUinci geri dönerken, Amelia onun tath sözlerini ve övgü
lerini duydu. İlk  düşüncesi, kendisine böylesine tutku duyan 
ve böylesine bir arzu yaratan adamla paylaştığı cinsel dene
yim için ne kadar minnettar olduğuydu. B ir görev duygusu 
olabilecek şey, mutluluğa dönüşmüştü.

Amelia’mn içinde yüz farklı duygu öne çıkmaya çahşıyor, 
hepsi kelimelerle ifadesini bulmaya çabahyordu. Ama boğazı 
düğümlenmiş, sesi çıkmıyordu.

Bunun yerine, Ameha kollanm sevgüisine sararak başım 
göğüslerine bastırdı.

Cohn, Ameha’nm kalp atışlarmm yavaşlayışmı dinlerken 
onu hiç bu kadar sevmemiş olduğunu düşündü. Tutku anında 
tam bir tanrıça, bir şehvet yaratığıydı ve şimdi kızarmış olan 
güzel vücudu terden parıldıyordu. Vahşi ve ateşh; tıpkı olmayı 
hep istediği gibi. Seks için yaratılmış.

Onunla.
Onu başka hiçbir erkek çözemezdi. Onun gidişinden sonra 

hiçbir şey hissetmediğini söylemişti. Yamndayken yaşadığını
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hissediyordu. Sıcak, joımuşak, ıslak ve istekli. Dokunulma 
arzusuyla j'anıp tutuşu3'ordu.

"Bu..." derken Amelia nefes nefeseydi , “ ...harikaydı.” 
Colin yüzünü sevgilisinin göğsüne sürterek gülerken kalbi 

mutlulukla doluydu. O da çok uzun zaman uyuduktan sonra 
tekrar uyandığını hissedİ3'ordu. Am elia onun peşinden gitmiş, 
Montoya’nm kendisini özgürleştirme arzusuna ihtiyaç du3mıuştu.

“Sakallarm batıyor,” diye sızlandı Amelia, sevgilisinin 
başım çekiştirerek.

Amelia’mn üzerinde böyle açık bir cinsel işaret bırakma

nın düşüncesi, erkekliğinin isyanla zonklamasına neden oldu.

Ancak 3allar bo3uınca hayal ettiği şey kendi zevki ve tat

mini değildi. İstediği, ihtiyaç duyduğu, Am elia’mnkiydi. Gece 

bitmeden onu zevkle kendisine bağlayacak, arzuyla köleleş- 

tü-ecek, ona cinsel ilişkinin birçok yönünü öğretecekti. Ödülü 

Amelia’nm aşkı olacaktı ama şehvet de çok önemhydi.

“Başka yerlerine de batsınlar mı?” diye sordu Colin, başım 

kaldırırken.

Amelia diliyle alt dudağım ıslattı. Cohn görevi devralarak 

dilinin tam ucuyla tath kıvrım ı yaladı. Bu bir işaretti.

Amelia’mn nefesinin kesilişine bakılırsa, Colin’in niyetim 

anlamıştı. “Dalga geçiyorsun.”

“Asla. Tadma bakm ak istiyorum, Am elia. Hem dışarıdan 

hem de içeriden.”

Genç kızın beyninin çalıştığım  neredeyse duyabiliyordu. 

Düşünüyordu.

“Benim seni o şekilde tattığım ı daha kolay h ayal edebili

yorum,” dedi Amelia, yavaşça, “tersini yapabildiğim den daha 

kolay.”
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Bu düşünceyle Colin’in kollan titredi ve Amelia’mn üzerine 
yıkılmamak için yana yuvarlandı.

“Bunu istiyorsun,” dedi Amelia, onun tepkisini fark ede

rek. “Bir kadının ağzı kadınlığından çok farklı hissettirir mi?’ 

“Merakh olman hoşuma gitti. Umanm hep böyle olursun.” 

“Bir gün ben de sana bir şey öğretmek istiyorum.”

“Baştan çıkancısın. Beni zaten büyüledin bile. Daha fazla 

aşağılaman gerekiyor mu?’

Amelia’mn eli sevgilisinin karmndan aşağı süzüldü ve 

dikleşip sertleşmiş olan erkekliğinin etrafinda döndü. Amelia 

doğrulup oturarak yüzünü ona dönerken Colin sertçe nefesini 

üfledi. U zanarak genç kızm omzunu yakaladı ve onu hareket- 

sizleştirdi. Am elia görememesine rağmen yüzünü ona döndü. 

Boştaki eli göz bağına uzandı.

“Henüz değü,” dedi Colin.

“A rtık hazırım.”

“Ben değilim.”

Amelia itiraz edecek gibi oldu ama sonra fikrini değiştirdi. 

Bunun yerine Cohn’in erkekliğini nazikçe yukan aşağı doğru 

okşadı. Colin dişlerini sıktı ve örtüyü yumruklarmm araşma 

aldı.

“Bana yaptığm  şeyi,” diye mırüdandı Amelia. “ben de sana 

yapmak istiyorum.”

“Erkeklerin kadınlardan daha kolay orgazma ulaştığım 

biliyorsundur.”

“Am a his aynı, değü m i?’

Colin gülüm sedi. “Öyle olduğunu sanıyorum.”

Amelia oturdu ve bacaklanm altma aldı. İki ehyle okşama>'a 

ve sıkm aya başladı. Zevk erkekliğinden başlıyor, omurgasına
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ulaşıyor ve kalbini yakıyordu. Am eba’ınn dokunuşunda saygı 
ve huşu vardı.

Bir tırnağın ucu bir damara sürtündü ve Colin kısık, acılı 

bir sesle homurdandı.

“Bana neden hoşlandığını söyle,” dedi Ameha, nefes nefese. 

“Sana en iyi nasıl zevk verebileceğimi anlat.”

“Zaten veriyorsun.” Cohn genç kızın zarif sırtını okşadı. 

“O halde nasıl daha fazla zevk verebileceğimi söyle.” 

“Bunu yaparsan ellerinde tükenip giderim.”

‘Y a  ağzım?” Amelia başını soru anlam ında yana yatırdı. 

“Bu gece değil,” dedi Colin, boğuk bir sesle. B eli 3uıkarı 

doğru kalktı ve hemen kendini zorlayarak indirdi.

Ameha onun ne yaptığını anlayana kadar elleriyle yokladı. 

“Bunu neden yaptm?” Serin parm akları Colin’in  testislerine 

dokunarak nazikçe ovaladı ve hafifçe çekiştirdi.

Bu işi kendisi yaparken olduğunun aksine, A m eha’nın 

girişimleri aksi etki yapıyordu. Colin, testisleri vücudunun 

içine toplanmaya çalışıyormuş gibi hissetti. Genç kızın  elini 

itti. “Lanet olsun, bunu yapma!”

“Am a inanılmazdı,” dedi Am elia, Colin’i delirtecek kadar 

hayranlık dolu bir sesle.

Zevkten mantığını kaybetm e noktasına gelen Colin genç 

kadmm üzerine çıkarak bacaklarm m  araşm a yerleşti. H are

ketiyle göz bağı kaydı ama hemen yakalayıp  düzeltti.

“Çok güzel.” Am elia’mn küçük elleri Colin’in  geniş om uz

larında dolaştı. “Çok büyük ve sertsin ... her yerin .”

Colin onun sesindeki endişeyi duyunca hafifletm ek istedi. 

“Sana zevk vereceğim,” diye söz verdi. A ğırlığım  bir koluyla  

destekleyip diğer elini aşağı uzattı ve A m elia ’m n k a d ın lığ ın ın  

hassas yerini okşadı. Amelia inledi ve kalçalarım  baskıya doğru
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itti. “A z  Önce h issettik lerin , içine girdiğim de hissettiklerin in  

yan ın da h iç k a la c a k .”

A m e lia ’m n  ince k o lla n  Colin’in boynuna dolanarak onu 

kendine çekti. “B u n u  istiyorum . Bunu seninle istiyorum .” 

“Evet.” C olin  sevgüisinin kulak memesini yalayarak  ürper

m esini sağlad ı. “S en  şeh veth  b ir kadınsm . H areket edişinde, 

bana b ak ışın d a, vücud un un  şeklinde bunu görebüiyorum .” 

“F a z la  zayıfım ,” dedi A m elia, k ıs ık  sesle.

“M ükem m elsin . B azı kadın lar bütün erkeklere u yacak  şe

küde yaratün uştır. Sen  sadece benim için yaratüm ışsm . K anım  

hızlı, tu tk u m  güçlüdür; bu jdizden dayanıldı yaratılm ışsın . 

B acak ların  ve k o lların  za rif am a ince. K ıvn ın larm  geniş am a 

sm ırlayıcı değü.”

C olin  b ir parm ağım  sevgüisinin içine iterek  cam nm  ne 

kad ar y an d ığım  kontrol etti. A m eba’nm  zevk dolu inütisi, Co

lin’in  ih tiyacı olan tek  şeydi. İyice sertleşm iş olan erk ek bğin i 

k a v ra y a ra k  iri başım  A m elia ’m n vücudunun m iıük girişine 

doğrulttu. U cu n dan  zevk  suyu  dam hyordu ve erkekhği g irişi 

nem lendirm eye hazırdı. B una gerek de yoktu. A m eba çok ıslak  

ve sıcaktı. B elin in  çok küçük bir hareketiyle başım  içeri soktu.

“A b, T an rım ...!” diye inledi Am eba, ağzı h ızlı nefeslerle  

açüıp kapan ırken .

Cohn’in  b ü tü n  vücudu erkekhğinin sarıb şıy la  kasü dı. 

Am eha’m n vücudunun sıcaklığı erkekhğinden tırm am p bütün 

tenine yayıhyordu. G irişini yavaş tutm ak için sırtım  gererken  

belinde te r d am laları birikti. B ir erkeğin vücuduna ilk  k ez  

girişine ve Cohn’in büyüklüğüne alışabüm esi için A m elia ’nm  

zam ana ihtiyacı vardı.
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Amelia’mn elleri Colin’in kalçalarına yapıştı ve beli Colin’i 
neredeyse insanlıktan çıkaran hafif bir yuvarlam a hareketine 
başladı.

“Lanet olsun.'” dedi Colin, testislerindeki acı verici baskıyı 
azaltmak için bir parça meninin kaçtığını hissederek kaskatı 
kesilirken.

“Daha deı-ine,” diye yalvardı Amelia ve Colin o kadar mutlu 
oldu ki çılgınca bir öpücükle sevgilisinin dudaklanna yumuldu. 
Amelia’nm dudaklan erkeğinin dilinin etrafına kapandı ve 
erkekliğini kıskandıran bir güçle emmeye başladı.

Colin ağırlığım kullanarak genç kadım yatağa çiviledi ve 
yüzünü iki elinin araşma alırken iki santim daha içeri kaydı.

“Amelia...” diye homurdandı ve terden kayganlaşmış ya

nağım genç kadmmkine yasladı. “Seninle hak ettiğin şekilde 
bir başlangıç yapmamı imkânsızlaştırıyorsun.”

‘Tçim yamyor,” diye bağırdı Amelia, ona sımsıkı sarılırken. 

“Ve sen daha oraya ulaşmadın büe.”

“Çok dar ve deneyimsizsin; bense çok kaim ve sertim. Acele 

edersem şimdi camn yanar ve ağrısı sonra da devam eder.” 

“Çok irisin...”

“Hayır, her şe3un cam cehenneme!” Colin sert davranmak 

istemiyordu ama Amelia’nm aç kadınhğı erkekliğinin başmı 

öylesine çekiştiriyordu ki ilkel dürtüler kontrolü ele alıp be

yefendiliği geride bırakmak için haykırıyordu.

“O halde izleyeyim. Eğer görürsem belki daha az korkarım. 

Bu anı görmezsem fazla yoğun olacak. Her sesi, her dokunuşu 

daha da şiddetli algüiyorum.”

Cohn kaskatı kesüdi. Şimdi zamam değüdi ama bu gecenin 

hiçbir kısmımn Amelia’yı huzursuz etmesine izin veremezdi. 

Cennetteydi. Onun da aym şekilde hissetmesinden başka bir
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şey istemiyordu. “Beni şimdi görürsen olabileceklerden korku

yorum. Beni geri çevirirsen dayanabileceğimi sanmıyorum.”

Am elia’nm alt dudağı titredi. “Maskelerinden biri yanında 

mı?”
“Geri çekilmemi mi istiyorsun?” Colin sevgilisine şaşkın

lıktan açılmış gözlerle baktı. “Delirdin mi? İçindeyim!’

“Tamamen değü,” diye itiraz etti Amelia. “Olmam istedi

ğim gibi değü.” Sesinde Colin’in asla direnemediği o yalvaran 

ton belirmişti.

Gurur ve mizahla karışık bir duyguyla bu kadının kendisini 

öldüreceğini anladı. Y atak odasmda asla pasif olmayacaktı; 

hiçbir şeyde pasif olmadığı gibi. Colin onun cinsel açıdan tama

men uyanacağı günden yarı yatıya korkuyordu. Onun kadmsı 

işvesinin saldınsma nasü karşı koyacaktı? Daha sonuna kadar 

girmemişti büe ve şimdiden ölüyormuş gibi hissediyordu.

“Beni heyecanlandırıyor,” diye fısüdadı Ameüa, nefes ne

fese konuşarak. “Seni maskeh görmek.” Parmaklan yukan 

uzanarak Cohn’in dudaklarım okşadı. “Çok seksi bir ağzın 

var. Hep onu hayal ettim. Tenimde dolaşmasım ve ateşh sözler 

fisüdamasmı istedim.”

Colin arzuyla titreyerek Ameha’mn sırüsüdam kadınlığı

nın içine huzursuzca yüklendi. Genç kadm, onun erkekhğinin 

etrafında eridiğini hissediyordu. Göğüs uçlan iyice sertleşmiş 

bir halde Cohn’in göğsüne dayanıyor, karm karmmn altmda 

titriyordu.

“Seni izlemek bana zevk verecek. Bunu benden esirgeme.” 

Genç kadının elleri Colin’in kalçalarım kavrayarak çekiştirdi 

ve onu biraz daha derine çekti.
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Colin derine indikçe kadınlığı daha da darlaşıyor, bakirelik 
dokuları vücudunun Colin’in erkekliğine uyum sağlamasını 
engelhyordu.

‘Tıütfen...” diye yalvardı Amelia, kalp sızlatan bir tavırla. 
“Hayatımın en önemli amnda beni karanlıkta bırakma.” 

Colin bir küfür savurarak onun içinden çıkarken vücudu 

ihtiyaçla titriyordu. Yataktan kalkıp titreyen bacaklarla vali

zinin durduğu gardıroba 3dirüdü. Elini valizin içine sokarak, 

Ameha’yla paylaştığı özel anlarm bir amsı olarak yamndan 

ayırmadığı maskeyi çıkardı.

Elindeki parlak beyaz nesneye bakarken içinde bir kır

gınlık oluştu, çünkü maskenin amacı Colin Mitchell’i sevdiği 

kadından ayn tutmaktı.

Maskeyi alırken bu aldatmacamn nereye varacağım bilmeyi 

na.<nl isterdi! Ameha’jn bir kez görmek -  susuzluktan ölen bir 

adam için bir damla su gibi -  elde etmeyi umduğu tek şeydi.

“Acele et,” dedi Amelia, gırtlaktan gelen boğuk bir sesle. 

Başka kadmlarm, üzerinde ustalaşmak için çabaladığı kadmsı 

cilveler onun doğasmda vardı.

Colin maskeyi jKizüne kaldırdı ve siyah saten kurdeleyi 

bağladı; sonra atkuyruğunu tutan kurdeleyi de bağladı. Başım 

çevirip Amelia’ya baktı ve buradan, bu odaya girdiğinden farkh 

bir adam olarak çıkacağım anladı.

Amelia üst üste konmuş yastıklara yaslanarak, bağdaş 

kurup koUanm göğsünde kavuşturmuş ve göz bağmı çıkarmıştı. 

Bakışlarmda şehvet, özlem ve Colin’in nefesini kesecek kadar 

büyük bir hayranlık vardı.

Colin, topuklanmn üzerinde dönerek doğruca Am elia’ya 

yönelirken, iyice sertleşmiş erkekliğini ve gergin kaslarım  genç 

kadmm gözlermin önüne serdi. Am eüa’mn zorlukla yutkun



duğunu görünce ne kadar ürkütücü görünüyor olabileceğim 
tahmin etti. Amelia uzun boylu bir kadındı ama Colin daha 
da uzundu. Vücudu onunkinin iki katı genişhğindeydi ve hem 
soyunun hem de sürekli fiziksel hareketliliğin sertliğine sahipti.

Üstelik iyice kızışmıştı. Kalın damarları hızla akan kanla 

zonkluyordu ve acısım hafifletmek için erkekliğini sıkıca kav
ramak zorunda kaldı.

“Beni böyle görmek seni tahrik mi ediyor,” diye sordu, 

“yoksa korkutuyor mu?”

Amelia dudaklanm yaladı. “Hiç korkmuyorum,” diye fısddadı. 

“Gergin ve belki biraz endişehyim ama senden korkmuyorum.”

“Güçlü bir kadınsm,” dedi Colin, hızh adımlarla sevgilisine 

yaklaşırken.

Fazla beklemeden yatakta dizlerinin üzerinde durdu ve 

göğüs ucunu ağzma alabilmek için genç kadmm kolunu çeke

rek üzerine uzandı. Sertleşmiş olan ucu sertçe ve ritmik bir 

şekilde emerek Amelia’yı inletti.

Genç kadınm elleri Colin’in başmm arkasma yapıştı ve onu 

göğsüne bastırdı. “İçime gir,” diye hsüdadı. “Bu kararsızhk ve 

eksiklik duygusundan nefret ediyorum.”

Colin diz çökerek Amelia’nm bacaklarım üd omzuna aldı 

ve uyluğunu iyice açarak kadmhğma baktı. Yastıklarm desteği 

ve yarı oturur pozisyonuyla, Amelia da rahatça görebibyordu. 

Minik pembe yanğmm büyüklüğünü Colin’in erkekbğinin uzun

luğu ve kahnlığıyla kıyaslayamadan Cobn aletinin kaim başım 

iterek içine girdi.

Amelia inleyerek ve tırnaklarım sevgüisinin bacaklarma 

gömdü.

Cobn onu kalçalarından kavrayarak ve nazikçe giderek 

daha derine doğru sallayarak içinde gidip gelmeye başladı.
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Bakışlan da birleştikleri yerle Amelia’mn güzel yüzü arasında 
gidip geliyordu.

Sırtı Amelia’yı hızla küçülen ateşin ışığından gizlerken 
Colin renkleri göremiyordu ama güzel kadımn aimnda biriken 
ter damlalarını ve gözlerinde biriken yaşları görebiliyordu.

“Camm yakıyor muyum?” diye sordu Colin. Parmakları 

kalçalarım sımsıkı kavramışken, Amelia onun sorusuna ka- 
dınbğınm içinde yayılan ritmik kasdmalmla cevap verdi. O 

kadaı- dar ve sıcaktı ki Coün sımsıkı kapanmış bir yumruğu 

düzüyormuş gibi hissediyordu.

“Hayır...” Amelia’mn titrek sesi uzaktan gebyormuş gibiydi.

Colin sevgilisinin bir elini kendi teninden ajurarak iyice 

şişmiş olan kadınbğırun üzerine koydu. “Okşa kendini,” dedi.

Amelia hiç utanmadan itaat etti ve uzun, ince parmak

lan çok küçük bir tereddütle kaygan tenin üzerinde daireler 

çizmeye başladı.

Güzel kadmbğı Cobn’in tahmin ettiği gibi cevap verdi ve 

onu daha güçlü kavradı. Belinin her hareketinde biraz daha 

derine giriyor, büyük bir zevkle inliyor, şehvet ve hammeli 

kokularım içine çekerek hızlı şekilde nefes alıp veriyordu.

Ameba öylesine bir açhk gösterisiyle kıvranmaya ve kesik 

kesik inlemeye başlamıştı ki Colin daha soma yanda patlama

dan nasıl sonuna kadar girdiğini merak edecekti. Sonunda, son 

bir umutsuz atüışla, en derine ulaşmayı başardı ve hayalanna 

kadar içine girmiş olmamn hissiyle neredeyse gözyaşlanna 

boğulacaktı.

Montoya’mn sıcak, ağır erkekliği nihayet dibe ulaştığında 

Ameba bir çığbk attı. Ovalanmak için sızlanan içindeki o nokta 

belirgin bir şekilde rahatladı ve sonra tekrar büzüldü.



Montoya hareketsiz kaldığında, Amelia kalçalarım çevirerek 
ve erkekliğinin dibine kendini tekrar tekrar çarparak devam 
etti. Montoya’nm gırtlağından yayılan hırütı insani olmaktan 
çok hajıvaniydi ve Am elia’mn sesin şehvetine kapüan vücudu 
buna cevap olarak sarsüdı.

Montoya güçlü elleriyle onu hareketsizleştirirken gözleri 
maskenin arkasından yakıcı pırütüarla bakıyordu. Güzel ağzı 
iyice gerümişti.

“Neden kıpu’daımyorsun?” diye bağırdı Ameha.
“Çünkü patlam ak üzereyim ve bunu sensiz yapmak iste

miyorum.”
“Ben hazırım!” Amelia’nm sesi boğuktu. Rahmi neredeyse 

acı verecek kadar büzülüp kasüiyordu.

Montoya hiç çaba harcamadan onu kavrayarak dizlerinin 

üzerinde doğruldu ve erkekliğini daha da derine soktu. Ame

lia onun geniş omuzlarma sımsıkı sarüırken, boğazmm tuzlu, 

sakallarla sertleşmiş genişliğine yapışıp emmeye başladı. Mon

toya pozisyonlarını tekrar tekrar ayarlarken oda etraflannda 

dönüyor, her hareketi Ameha’yı sonunda onu ısırma noktasma 

getirecek kadar iyice derine kaydınyordu.

Montoya bir küfür savurarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

“Bin,” dedi sertçe.

Yatağm  kenarma oturdu ve erkekliğini iyice içine gömerek 

Amelia’nın bacaklanm  iki yanma açtı. Çok derindi. Ellerini 

yatağa dayayarak gövdesini destekledi ve erkekliğim istediği 

gibi kullanm ası için Amelia’ya sundu. Görüntüsü inamimaz 

ölçüde erotikti; karm  gergin kaslarla örülüydü ve tüylü göğsü 

terden ıslanmıştı.

Ve maske. M aske Amelia’yı delirten karanlık ve baştan 

çıkarıcı bir gizem ekliyordu.
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“Ben...”

“Şimdi!” diye bağırdı Montoya. onu sıçratarak.

Onun meydan okumasına cevap olarak, Amelia’mn omuz

ları geri gitti ve çenesi kalktı. Bunun Montoya için kendisinin 

daha önce akima gelmeyen nedenlerden dolayı zor olabileceğini 

düşündü. Birçok kadmla birlikte olmuş bir erkeğin uzmanbğıyla 

seviştiği düşünülürse, muhtemelen yüzündeki kusur yeni bir 

şey olmalıydı. Belki de yaralandığından beri onunla yatmak 

isteyen ilk kadın kendisiydi. Bu düşünce zaten önemli olan 

olaya daha da değer kattı.

Amelia o anda onu bütün benliğiyle, hiçbir kadımn se

vemeyeceği şekilde sevmeye karar verdi. İçinde hissettiği o 

kargaşaya ulaşıp, tutkusuyla yatışturacak, onu çeken şeyin 

asimda sadece kalbi olduğunu bütün vücuduyla gösterecekti.

Dengesini sağlamak için ellerini sevgilisinin omuzlanna 

koyarak dizlerinin üzerinde havalandı ve kadınlığım Monto- 

ya'mn aleti boyunca kaldırdı. Tekrar indirdiğinde, aletinin 

geniş başımn içinde titreyen o noktaya değdiğini hissedince 

şiddetle sarsıldı.

“İşte bu,” dedi Montoya, karanlık bir fısıltıyla ve onu kaim 

siyah kirpiklerinin arasından izleyerek. “Sana ne kadar iyi 

uyduğumu görüyor musun? Ben de sana zevk vermek için 

yaratılmışım.”

Amelia alt dudağım ısırarak hareketi tekrarladı ve yavaşça 

ilerledi. Başparmağı Montoya’mn omzundaki bir yara izine 

süründü; yara o kadar eskiydi ki o zamandan beri gümüşi 

bir renk almıştı. Hareketlerine devam ederken yarayı okşadı 

ve trrtıkb kenarlarla sarılmış yuvarlak şeklini hissetti. Zihni

nin derinliklerinde bu yara onu rahatsız ediyor, düşüncelerini 

kışkırtıyordu...
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O anda Montoya konuşunca ve diğer her şey genç kadının
zihninden silindi.

“Tatlı Amelia. A rtık benimsin.”
Ameba yükselerek kollaruu onun gövdesine sardı ve başım 

eğerek sevgüisinin dudaklarına yapıştı; bir yandan kalkıp inmeye 
devam ediyordu ve şişmiş göğüs uçlan erkeğinin göğsündeki 
sert tüylere sürtündükçe inliyordu.

O da aynı şekilde Montoya’ya sahip oluyordu.

Montoya bir elini Amelia’mn buklelerine daldırarak onu 

kendine yakın tuttu ve dudaklanm birbirinden ayırmadan 

mınidanarak genç kadım teşvik etti. Kalçalan nefes kesici 

darbelerle altında daireler çiziyor, aklım başından abyordu.

Kalbini çalıyordu.

Amelia güven kazamnca daha hızlı hareket etmeye baş

ladı. Nefesleri giderek ağırlaştı ve göğüslerinin arasmdan ter 

damlalan süzüldü.

“Sana her gün böyle sahip olmak istiyorum.” Montoya’nm 

sözleri ağır ve zevkle doluydu. “İçinde olmadığımda kendim 

boş hissetmem istiyorum. Aç. Bana susamış.”

Ameba öyle olacağım biliyordu. Şehvetten gözü dönmüştü 

ve bunu daha önce birçok kez yapmış gibi kalın, sert erkekb- 

ğinin üzerinde zıphyordu. Sanki ne yaptığım büiyormuş gibi.

Montoya’mn dişleri boynunu hafifçe ısınnca bir çığlık attı 

ve içindeki her şey kasıldı; bunu hisseden Montoya bir küfür 

savurdu.

Colin Am elia’ju deliliğe sürüklüyordu; iri bedeni arkaya 

yatmış, maskenin arkasmda gözleri yan yanya kapanmış, du

daklan kendi dudaklanndan ıslanmış halde. Bir pagan seks 

tannsına benziyordu. Egzotik bir güzellik. Sonsuz bir kontrol.
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Sırtüstü yatıp tek amacı orgazm olan bir sürtükten zevk al
maktan memnun.

Amelia dudaklannı Montoya’mn yanağına yapıştırarak 
fisıJdadı. “Düz beni.” Bu açık saçık sözlerin ağzından bu kadar 

kolay dökülmesine kendisi de şaşırmıştı.

Buna cevap olarak Montoya’nm vücudu şiddetli bir şekilde 
sarsıldı.

“Boşalt beni,” diye inledi Amelia, hareketlerine devam 

ederken. “Bunu istiyorum... Seni istiyorum. Vahşice. Derin. 

Bana...”

Amelia ne olduğunu anlayamadan Montoya dönmüş ve 

onu yatağa mıhlamıştı. Ayaklarım yere koymuş, yumruklanm 

yatağa dayamış halde içinde sertçe gidip gehyor, her vuruşunda 

Amelia’mn boğazmdan bir zevk çığlığı yayılıyordu.

Genç kadmm tepesinde dikilmiş halde maskenin arkasmdan 

onu izhyor, göğsü kalkıp iniyor, karm kasüip gevşiyor, kalça

ları kasüdığı her seferinde Ameha’mn beli de onun hamlesine 

karşıhk vermek için havalamyordu. Vücudu tam anlamıyla bir 

cinsel güç timsaliydi. Bir kadım bağımhhk yaratacak şekilde 

düzmek için yaratılmıştı.

Ameha’mn rahminde yükselen gerilim arttı ve başınm ora

dan oraya savrulmasma neden olan bir zevk yarattı. Sonra ani 

bir duygu seliyle boşaldı, zevk vücuduna yayıldı, ciğerlerini 

ele geçirdi ve Montoya’mn erkekhğine tapan hızh dalgalar 

halinde kasıldı.

Montoya’mn boğazından yayılan hırıltı Am elia’nm göz

lerini yaşlarla doldurdu ve dudaklarından bir isim döküldü. 

Montoya tam hareketinin ortasında kaskatı kaldı ve Amelia 

onun altmda zevkten çıldırırken inleyerek itiraz etti.

A .



Montoya hareketlerinin gücünü ve hızını artırarak devam 
ederken giderek içinde kabardı ve sıkılmış dişlerinin arasmdan 
hırıltılar döküldü. En  derin noktasına kadar Amelia’mn içine 
girerken vücudu sarsıldı ve genç kadının içine sıcak, yoğun 
bir sm  yayıldı.

Bu vahşice, ükel ve çok güzeldi. Montoya sevgüisinin sırtınm 
altına soktuğu kollarıyla kendim destekleyerek ona sarılırken 
birbirine karışm ış olan terleri tenlerim birbirine yapıştırdı.

“Seni seviyorum,” diye fısüdadı Montoya, diliyle Amelia’mn 
gözyaşlanm yalarken. “Seni seviyorum.”

Amelia maskeyi tutan kurdelelere uzandı.
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On Birinci Bölüm

Oda karanlıktı ve kümelenmiş ateş, şömineden bir adım 

öteye ancak bir gölge yansıtabiliyordu. Görmek zordu fakat 

Simon’ın sezgileri onu dikkatli olması için uyarıyordu.

Temkinli bir şekilde hareket ederek başmı çevirdi ve ya

takta yarımdaki yerin boş olduğunu gördü. Uykunun derin, 

düz ritmini korumaya dikkat ederek nefes ahp verdi.

Bir şey onu uyandırmıştı ve gerekirse kendisini öldürebi

lecek olan bir kadınla birlikte uyuduğundan, huzursuzluğuna 

aldmş etmemesinin akıllıca olmayacağım biliyordu.

Pencereye doğru baktı ve içeri süzülen gümüş renkh ay 

ışığında altın rengi bukleleri gördü. Lysette perdeleri birkaç 

santim aralamıştı, pencereden dışarı bakıyordu.

“Ne yapıyorsun?” diye fısüdadı Simon, doğrulup otururken.

Lysette’in başı ona doğru dönmüş olabilirdi ama Simon 

emin değüdi.

“Dışarıda sesler duydum.”

“Ne görüyorsun?”



Perde kapandı. “Üç atlı. B iri kısa bir süreliğine içeri girdi; 
sanırım hancıyı uyandırdı. Sonra yollarına devam ettiler.” 

Simon ürpererek örtüyü üzerinden atıp şömineye yaklaştı. 
“Birinin gecenin bu saatinde yol sormak için bu kadar zahmete 
gireceğini sanmıyorum.”

“Aym şeyi düşünüyorum.”
“Onlan duyabildin mi? Fransız mıydılar?”

Lysette bir kibrit çakarken bir an ışık parladı; sonra tek 
bir uzun mum odayı hafifçe aydınlattı. “Sanm m  Ingihz’diler.” 

Simon kaşlarım çatarak aleve baktı. “Belki de Maria’yı 
uyandırmahyım.”

“Gerek yok. Yollarma devam ettiler, geri dönmediler. Ne 

anyorlarsa, henüz bulamamışlar.”

Şömineden dışarı sıcakhk ya5nhrken, Simon ayağa kalkıp 

Lysette’e döndü. Fransız kadın yorgun görünüyordu ve güzel 

yüzünün yan tarafında bir kınşüdik vardı. Kombinezonunun 

üzerine pelerinini geçirmişti ve bembeyaz kemikleri görünen 

elleriyle sımsıkı göğsüne bastırmıştı.

Simon yatağı işaret etti. “Pekâlâ. Uykumuza geri dönelim. 

Lanet olasıca araba 3âizünden hâlâ her yerim ağrıyor ve kıçım 

yerine sırtımm üstünde biraz daha zaman geçirebilirim.” 

Lysette yorgun bir tavırla başıyla onayladı ve daha önce 

kitap okuduğu koltuğa çöktü. “Bonne nuit.”

“Lanet olsun.” Simon kaşlarını çattı. “Sen orada mı ujm- 

yakaldm ?’

Lysette gözlerini kırpıştırdı. “Oui.”

“Bilerek mi?’

“Oui.”

Simon bir eliyle saçlarım sıvazladı ve sabır diledi. “Ne 

ısırırım, ne horlarım ne de salyam akar. Seninle düzüşmek
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istemediğimi söylediğimde gücendirmek istememiştim. Yatak 
kesinlikle güvenli.”

‘Yatak öyle olabüir,” dedi Lysette, Simon’a ruhsuzca bakarak, 
“ama senin güvenli olup olmadığm konusunda şüphelerim var.” 

Simon itiraz etmek için ağzım açtı ama sonra ellerini ha
vaya doğru salladı. “Peh! Koltukta çürü o zaman.”

Simon donmuş bir halde yatağa geri döndü ve çabucak se
rinlemiş olan örtünün altmda büzülürken, canlandırdığı ateşin 
sıcaklığının kısa sürede yatağa ulaşmasuu diledi.

“Lanet olsun,” diye homurdandı, yattığı yerden başmı ha
fifçe kaldırıp Lysette’e bakarak. Yatakta ikimiz birden yatsak 
daha sıcak olurdu.”

“Beni canlı yerine ölü istemek için daha çok nedenin var,” 

dedi Lysette, fazla mantıkh bir ses tonuyla.

“Şu anda söyleyebileceğin daha doğru bir şey olamazdı,” 

diye tersledi Simon. “Seni boğmamanun tek nedeni, seni öl

dürmemin beni vücut sıcakhğmdan mahrum edecek olması!” 

Lysette’in güzel dudaklan inceldi.

“Bu çok gülünç, Lysette.” Simon U50imaya çahşamayacak 

kadar öfkeli bir şekilde doğrulup oturdu. Yolculukla geçen uzun 

bir günden sonra küçücük bir koltukta uyumanın rahatsızhğı 

Lysette’e hiç yakışmıyordu. Kadın kusursuz bir gerçekçiydi; 

hayatını aklıyla yaşam ak zorunda olan herkes gibi. “Daha 

önce yapmamışken seni neden şimdi öldüreyim?”

Lysette omuz silkti fakat bakışlarınm gergin bir şekilde 

dolaşması dikkatsiz bir hareketti.

Simon bıkkın bir iç çekerek yine örtüyü üzerinden attı ve 

ona yaklaştı. Lysette pelerinin aralığından bir bıçak uzatınca 

Simon hiç şaşırmadı.

“Kaldır şunu.”
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‘Taklaşma.”
“Sana ilgi duymuyorum,” diye tekrarladı Simon, yavaşça. 

“Ve duj'saydım büe, isteksiz bir kadına zorla sahip olmaya 
ihtiyacım yok.”

Lysette şüpheci bir tavırla kaşlanm çatö. “Koltukta rahatım.” 
“Yalancı. Perişan görünüyorsun ve M itchell’in adını akla

maya çalışırken seni yammda sürükleyemem. Kendi ağırhğım 
taşımak zorundasm.”

Lysette buna bozuldu. “Sana yük olacak değilim.”
“Bütün bir geceyi donmuş ve uykusuz kalmış bir halde 

geçirirsen elbette ki olursun. Hastalanır ve işe yaramaz hale 

gelirsin.”

Lysette ayağa kalktı. ‘Kendi başımın çaresine bakabilirim. 
Yatağına dön ve beni rahat bırak!”

Simon yine itiraz etmek için ağzını açtı ama sonra başını 

iki yana salladı. Yine örtünün altına girerek sırtım yatağın 

diğer tarafına döndü. Biraz sonra mum söndü. Kısa süre son- 

rasmda da hafif bir horultu duydu.

Giderek karmaşıklaşan bir bulmacayla karşı karşıya kalan 

Simon bir süre daha U30iyamadı.

Amelia yanındaki maskeli adamı incelerken ne kadar derin 

uyuduğunu merak etti.

“Maskeyi çıkarmak için gündoğumunu bekleyeceğiz,” de

mişti Montoya daha önce.

“Neden şimdi değil?’ diye sormuştu Amelia, o engelin al

tmda ne olduğunu görme isteğiyle. Deli gibi âşıktı ve vücudu 

artık masum değildi. Ama Montoya’mn her yerini görmezse, 

paylaştıkları şey bir saplantımn ötesine geçemezdi; gerçekten 

sevgi olamazdı.
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“Bu akşamı hiçbir şeyin lekelemesini istemiyorum,” diye 
açıklamıştı Montoya, ondan uzaklaşıp köşedeki paravamn ar- 
kasmda duran leğene yaklaşırken. Elinde ıslak bir bezle dönüp 
Amelia’mn bacaklarımn arasım yıkamış, yatağa girmeden önce 
kendini de temizlemişti. “Sabah, koUarmda geçirdiğim mutlu, 
mükemmel bir gecenin vereceği güçle karşında çırılçıplak ola
cağım.”

Sonunda Amelia istemese de kabul etmiş, birkaç saat için 

onunla tartışmak istememişti.

Montoya sırtım başucu tahtasına dayayıp sevgüisini ken

disine çekerek geçmişinden güzel bir amsmı anlatmasmı is

temişti. Amelia, Colin’le ügüi bir hikâye seçmiş, saklambaç 

oynarlarken bir ağaca tırmanarak yükseklik korkusunu nasıl 

yendiğini anlatmıştı.

“Birkaç kez altımdan geçti,” demişti, yanağım Montoya’nın 

kalbine yaslarken. “Beni çabucak bulmasım umuyordum çünkü o 

dala tırmanmak korkutucuydu ama bir yandan da onu şaşırtma 

isteğim kendimi ele vermemi engelleyecek kadar güçlüydü.” 

Montoya’nın eli yukan aşağı hareket ederek Amelia’nın 

sırtım okşadı. “Kazanmak istiyordun,” diye düzeltti, Amelia’mn 

ilk duyduğu andan beri hajrran olduğu o derin kahkahasıyla.

“O da var.” Amelia gülümsemişti. “Nihayet pes ettiğinde 

kendimle gurur duymuştum. Colin o korkuyu yenmemi işaret

lemek için harçlığıyla bana yeni bir kurdele almıştı.” 

Montoya iç çekti. “Seni çok sevmiş olmah.”

“Sanırım sevdi ama bana hiç söylemedi. Ondan o sözleri 

duymak için her şeyimi verirdim.” Ameha’mn parmaklan Mon- 

toya’nın göğüs tüylerinde dolaştı.

“Eylemler sözlerden daha güçlüdür.”
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“Bunu kendime söylüyorum. O kurdeleyi hâlâ sakhyorum. 
En değerli hâzinelerimden biri.”

'İkiniz hiç aynimamış olsaydınız, sence şimdi hayatın 
nasıl olurdu?”

Amelia başım kaldırarak onım soran gözlerine baktı. ‘Yüz
lerce farklı senaryo hayal ettim. En  büjnik olasılıkla, sanırım, 
St. John muhtemelen Colin’i kanatlan altm a alırdı.”

“Evlenir miydiniz?”
“Bunu hep umdum. Ama bu ona bağlı olurdu.”

“Sana teklif ederdi,” dedi Montoya, inançla.

Amelia gülümsedi. “Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?” 

“Seni çok sevmiş. Bundan hiç şüphem yok. Sadece o za

manlar onun için fazla gençmişsin ve o da sana evlenme teklif 

edecek durumda değilmiş.” Montoya parmak uçlanyla genç 

kadımn elmacık kemiğini okşamıştı. “Onu hâlâ seviyor musun?’ 

Ameha bir adamın yatağını ısıtırken başka bir adama 

hissettiği kahcı duygularım itiraf etmenin saçma olacağını 

düşünerek tereddüt etti.

“Bana daima gerçeği söyle,” dedi Montoya, “o zaman asla 

yanılmazsm.”

“Bir parçam onu sonsuza dek sevecek. Bugün olduğum 

kişiye dönüşmeme o yardım etti. Hayatımm dokusunu o ördü.” 

Bu sözler üzerine Montoya tath bir şeküde ve derin bir say

gıyla onu öptü. Amelia nefesinin kesüdiğini hissederken ondan 

kendi geçmişinden bir şeyler anlatmasım isteyerek, kaybettiği 

aşkıyla ügüi bir şeyler söylemesini umdu. Montoya anlatmadı.

Bunun yerine, İngütere Tahtı için yaptığı tehlikeh işleri 

ve mesleğini anlattı. Kıta Avrupası’m nasü dolaştığım, nasü 

asla gerçek bir evi veya aüesi olmadığım, sonunda bir gün



emekli olmaya karar verdiğini ama bunun yerine nasü ölüm 

tehlikesi olan bir entrikanın içine düştüğünü anlattı.

“Bu yüzden senden uzak durmaya çabştım,” dedi. “Kendi 

hatalanmla senin hayatım lekelemek istemedim.”

“Yüzün böyle mi yaralandı?” diye sordu Amelia, parmak 

uçlanyla maskenin Montoya’mn tenine değdiği yeri izleyerek. 

Montoya kaskatı kesildi. “Anlayamadım?’

Amelia onu huzursuz ettiğinden korkarak hemen açıkla

maya çalıştı. “Korkunu anlayabiliyorum ama kusurun sana 

karşı duygularımı değiştirmez.”

“Amelia...” Montoya ne diyeceğini büemiyormuş gibiydi. 

O noktada sohbetleri sona erdi ve birbirlerine sarılmış 

halde yatmaya devam ederlerken Montoya uykuya daldı. Ame

lia zihninde pek çok farkh düşünceyle uyanık kaldı. Ware ve 

Maria’ya ne diyeceğini planlayıp, St. John’dan nasü yardım 

isteyeceğini prova etti. Bir kadm olarak yeni farkındahğımn 

habercisi olan çeşitli ağrüan ve acüarı inceledi ve bütün bilin

meyenlerden kurtulduklannda Montoya’yla üişküerimn nasü 

devam edeceği konusımda fikir yürüttü. Önceki hafta sergüediği 

cüretkâr davramşa hayret ederek bunun ne anlama geldiğini 

de düşündü.

Lord Welton’in nasıl bir canavar olduğunu gerçekten an

layan tek kişi M aria’ydı. Onun kanımn damarlarmda dolaştı

ğım bümek bazen Amelia’yı huzursuz ediyordu. Görünüşü tam 

anlamıyla babasına benziyordu. Acaba göremediği açüardan 

da babasına benziyor muydu? Şu son birkaç günde yaptığı her 

şeyin tamamen bencilce nedenlerden kaynaklandığım anla

mak dehşet vericiydi. Montoya’mn yamnda olma arzusunun 

peşinde koşarken ona değer verenlerin -Ware, Maria ve St.

Sylvia Day 195



John- duygularım ve endişelerini umursamamıştı. Gerçekten 

babasının kızı mıydı?

Amelia alevlere bakarak maskeyi ve arkasındaki adamı 

düşündü. Maskenin altına bakma dürtüsü çok güçlüydü. Ken

disini ona bu kadar çeken şeyin kendi kişiliğindeki bir kusur 

değil, Montoya'mn kimhğinin gizemi olduğunu düşünerek 

kendini rahatlatmaya çalıştı.

Ama ya Montoya’mn uykusu hafifse? Y a  onu yakalar ve 

öfkelenirse? Onun ağzmdan öfkeli sözler duymaktan korkuyordu.

Belki de uykusunun derinliğini bir şekilde smayabilirdi..,?

Elini Montoya’mn sert karnından kaldırarak parmak 

uçlarım hafifçe adamm bacağında gezdirdi. K as seğirdi ama 

başka hareket olmadı. Am elia tekrar denedi ve bu kez daha 

bastırarak okşadı. Bu kez Montoya hiç kıpırdamadı.

Amelia umutlandı. Montoya onunla uzun süre sevişmişti 

ve uzun yolculuklarm her yolcujm yorduğu bilinirdi.

Başım kaldırarak Montoya’mn göğsünün heykel gibi gü

zelliğine hayranlıkla baktı. Om zundaki yara izi şimdi daha 

rahat görülüyordu çünkü Montoya soğuğu kırm ak için ateşe 

bolca odun attığından oda bir hayli aydmiıktı. Kurşun izini 

şefkatle incelerken, büyüklüğüne ve yaydan çizgilere bakarak 

iğrenç bir yara olması gerektiğini düşündü.

Dudaklarını hasarb dokuya çok hafifçe değdirerek yara 

izini öptü. Montoya’mn nefes ritm i değişti ve Am elia hajmetle 

izlerken göğüs uçları gerUdi.

İnsan vücudu ne kadar üginçti. Bu gece kendi vücuduyla 

ügili çok şey öğrenmişti. Amelia onun vücuduyla ügili her şeyi 

öğrenmek için ani bir dürtü hissetti.

Sevişm elerinin am sı hâlâ zihninde taze ve yakıcıyken, 
dilin i uzatıp m inik kararm ış et topağım yaladı. Montoya’mn
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teni tuzluydu ve dokusu kendisininkinden daha sertti. Mon- 

toya’yı bir bütün olarak sevmeye başladığı için bu Araelia’nın 

hoşuna gitmişti.

Daha önce onun göğüslerine yaptığı gibi, Amelia dudakla

rıyla Montoya’mn göğüs ucunu sararak nazikçe emdi. Montoya 

kıpırdandı ama Am elia’nın beklediği şekilde olmadı.

Amelia bacağını onunkinin üzerine sanp, dizini kırdı ve 

baldırım kaldırdı. Montoya’mn erkekliğinin sertleştiğini hisse

derken örtünün altında kalınlaşan çizgijd görmek için başım 

çevirdi. Ameüa’mn kam kaynamaya başladı. Daha da şaşırtıcı 

olanı, ağzının sulanmasıydı.

Montoya’mn kapanmış kirpiklerin altmdaki yüzüne baktı. 

Göz deliklerinin gölgesinde uyuyor gibi görünüyor, gözlerinin 

uyanıklığını ele verecek parıltısı belli olmuyordu.

Amelia daha üeri gidebilir miydi?

İyice meraklandığı için bu soruyu uzun süre düşünmedi. 

Örtüjdi beraberinde sürükleyerek aşağı doğru kaydı ve Mon

toya’nm görkemli erkekliğini gözlerinin önüne serdi.

“Ateşle oynuyorsun, aşkım.”

Montoya’m n sesi onu irkiltti. Başım kaldınp ona baktı ve 

Montoya’mn uyku sersemi gözlerle kendisini izlediğini gördü.

“Ne kadar süredir uyanıksm?” diye sordu Amelia.

“Daha dalmadım bile.” Montoya’mn yaramaz dudaklan 

kıvnlarak gamzesini belirginleştirdi.

“Neden sessiz kaldın?”

“Ne kadar üeri gideceğini görmek istedim.” Montoya’mn eli 

kalktı ve parmak uçlan Ameha’nm buklelerini okşadı. “Meraklı 

kedi,” diye mırıldandı.

“Sakıncası var mı?”

“Asla. Dokunuşun benim için çok değerh.”
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Bu devam iznini düşünerek Amelia dikkatini tekrar Mon- 

toya'nm erkekliğine çevu'di. Bir parmağım aletin kökünün etra

fında dolaştırdı ve dokunuşuyla irkildiğini görünce gülümsedi,

“İçime uyabilmene şaşırdım,” diye itiraf etti genç kadın.

Onun erkekliğini saran kadınlığımn hissini hatırlayınca, 

Colin cevap vermek için sesini çıkaramadı. Yoğun şekilde tahrik 

olmuştu ve kendini sadece irade gücüyle tutuyordu. Amelia 

ona dokunmaya başladığmda bunun tesadüfen olduğunu dü

şünmüştü. Sonra Amelia başım kaldırm ış ve onu neredeyse 

öldürecek olan yarayı dudaklarıyla sonsuza dek mühürlemişti. 

Onları yıllar önce ayıran şey o mermi yarasıydı. Amelia’yı 

korumaya çalışırken aldığı yara.

Ameha daha da aşağı kayarak gözleri Colin’in kasıklarına 

gelince durdu ve bu arada genç adamın kash bacağı boyunca 

nemli bir iz bıraktı. Sadece Colin’in vücudunu görmenin bile 

onu ıslatacak kadar tahrik ettiğini anlamak, Colin’in kalçasınm 

gerilmesine, erkekliğinin ucunda bir meni damlası oluşmasma 

neden oldu.

Amelia önündeki alete aç gözlerle bakarken Colin’in ciğer

leri büzüldü. Bu kadar cüretkâr olabilir miydi?

Bir an sonra Amelia’mn dili aniden uzam p damlayı ya

larken Cohn’in sorusu cevap buldu.

Colin zevk patlamasıyla aniden nefesini bıraktı.

Amelia gözlerini kısarak onu inceledi; bu Colin’in yıllar 

boyunca çok iyi tamdığı bir bakıştı. Hesapçı bir bakıştı ve 

Ameha onun önüne koyduğu bir meydan okumaya nasıl kar

şılık vereceğim düşündüğü zaman böyle bakardı. Colin genç 

kadmm asla ona üstün gelmeye çahşmayacağım, sadece onunla 

eşit olmak istediğini anlayınca gülümsedi.
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“Bana daha önce cevap vermedin,” dedi, Colin’in aletinin 
kökünü baş ve işaret parmağıyla okşarken. “B ir kadımn ağzı 
kadınhğından çok farklı hissettiriyor mu?”

“Evet.”
“Hangi açıdan?”
“Birçok açıdan. B ir  vajina aletin her santimini kavrar. 

Dalgalar halinde genişleyip büzülür ve en mükemmel ipek ka
dar yumuşaktır. Buna karşdık bir kadımn ağzı emme gücüyle 
sarar, doğası gereği değil. D il dokuludur ve kaslan çeviktir. 
B ir parmak gibi çarpabilir ve bu da hassas noktayı uyanr...” 
dedi Colin, aletinin altındaki noktayı işaret ederek, “...burayı.”

“Sen hangisini tercih ediyorsun?’ Amelia ehni önce yu

kan, sonra tekrar aşağı doğru kaydırarak Colin’in dişlerini 

sıkmasına neden oldu.

“İkisinin de kendine has zevkleri var.”

“Bu bir cevap değil,” diye mmldandı Ameha, onu yine 

okşarken.

“Sen beni böyle okşarken düşünmek zor,” diyebildi Colin, 

zorlukla.

Amelia durdu ve Colin’in aklım başma toplamasuu sabırla 

bekledi.

‘Tercihim o anki havama göre değişiyor. Kendimi içinde 

kaybetmek istediğim anlar olacak. Öyle zamanlarda seni ken

dime yakın tutm ak ve vücudumm altımda hareket edişim his

setmek isteyeceğim. Glöğüs uçlarım emmek, dudaklarım yemek 

isteyeceğim. Orgazma ulaşuken yüzünü izlemek ve sonrasında 

sana sanlm ak isteyeceğim.”

O konuşurken, Amelia’mn, bacağına değen kadınhğı giderek 

ıslamp ısmıyordu. Buna cevap olarak Colin’in sesi derinleşi

yordu. “B aşka zamanlarda bana hizmet etmeni isteyeceğim.
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Benim de senin ihtiyaçlarını karşılamam gereken durumlarda 
olamayacağı şekilde kendimi zevke kaptırmak isteyeceğim. 
Senin, önümde diz çöküşün benim içimdeki ilkel erkeği tat
min ederken, ben de kendimi tamamen sana teslim edeceğim. 
Tamamen senin merhametine kalmış bir şekilde, çaresiz ve 
açık olacağım.”

Amelia şe3^anca gülümsedi. “Bu hoşuma gider.” 

“Gidebilir; gitmeyebilir de. Birçok kadın hoşlanmaz. Bu 
hareketin içindeki gücü göremezler. Kendilerini kuUamlmış ve 
aşağılanmış hissederler. Diğerleriyse bir erkeğin tohumunun 
tadından hoşlanmazlar.”

“Hımm...”

Colin bu nidayı ve anlamım biliyordu. Amelia hangi tür 

kadınlardan olacağım öğrenmek istiyordu. Ne yazık ki zaman
lan tükenmişti.

“Seni giydirmeli ve görünmeden odana geri götürmeliyiz. 

Saat, itibanm korumana uygun olduğunda buluşacağız ve 
kendimi önüne sereceğim; yüzüm ve sırlarımla.”

“Seninle henüz işim bitmedi,” diye sızlandı Ameha, Cohn’i 

daha da tahrik edip iyice sertleşmesine neden olan bir şekilde 

dudaklarım büzerek.

“Kendimi senin cinsel deneylerine sunmak benim için eş

siz bir zevk olacak, aşkım,” dedi Colin. “Ancak böyle oyunlar 

kimsenin müdahale etmeyeceği süreçler gerektirir. Bu gece 

öyle bir lüksümüz yok.”

“Gelecekteki birlikteliğimizden çok emin söz ediyorsım,” dedi 

Amelia, Colin’in erkekliğine bakıp hamlelerine devam ederek.

Colin elini onunkinin üzerine koyarak hareketlerim dur

durdu. “Aksini düşünemiyorum ve sana da tavsiye etımyorum.” 

“Ama daha niyetim açıklamadın bile.”

k



Şehvetten ve yakıcı sahiplenme dürtüsünden güç alan 

Colin söz verdi: “Niyetim  aramızda duran her şeyi yıkmak.
O zaman sana görkemli bir şekilde kur yapmak istiyorum. 

Taşkınlıkla başını döndürmek ve dünyayı ayaklannm altına 

sermek istiyorum .” Başparm ağıyla sevgihsinin elinin üzerini 

okşadı. “O zam an, kalbinin en gizli köşeleri bile bana olan 

aşkınla dolduğunda, seninle evleneceğim.”

Colin onu seviyordu. Özellikle bu geceden sonra ona sahip 
olmadığını hayal bile edemiyordu. Ancak başma konmuş bir 
ödül varken ona evlenme teklifi edemezdi.

Buna rağmen, hayatımn orgazmınm zirvesinde, onım 
rahmine ulaşmış ve tohumlarım içine saçmıştı. Artık zamam 

yoktu. Saat işliyordu.

Colin genç kadımn güzel jnizünü izledi ama düşüncelerini 

tahmin edemedi. “Amelia?”

Amelia yanağım onun bacağma dayadı. “Günün tadım 

çıkarmak için hayatm  beUi şartlara uymasmı bekleme,” diye 

fısıldadı. “Bazen yarmın asla gelmeyeceğini öğrendim ben.” 

Colin’in melankolisi ağır bastı ve kollarım ona doğru uzattı; 

Ameha çıplak vücudımu kendisiiiinkinin üzerine uzatmca Colin 

zevkle inledi. Cinsel arzu, çok değerli ama henüz tam anlamıyla 

elde edilememiş bir şeye sarılma üıtiyacma dönüşmüştü.

Şafak yaklaşıyordu fakat ikisi de birbirini bırakabilecek 

durumda değildi.
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On İkinci Bölüm

Kapının vurulmasıyla genç kadın uyandı. Önce, uyku sar
hoşluğuyla sersem halde Maria bir an etrafım tanımaya 

çahştı. Sonra, önceki gün ve o uzun, uykusuz gecede olanlar 
bir sel gibi zihnine aktı. Aniden örtüyü bir kenara atarak doğ
rulup oturdu ve kapıya koştu.

“Christopher!” Kendini coşkuyla kocasımn kollarına atü ve 
Christopher ona sımsıkı sarılarak ayaklarım yerden kaldınp 
odaya girdi.

“Beni nasıl bu kadar çabuk buldun?’ diye sordu Maria. 
Christopher kapıyı ayağıyla arkasmdan kaparken.

‘Lanet olsun, bu virane yerine benim hanlarımdan birinde 
kalsaydın daha çabuk bulurdum! Burada ne işin var?’

“Simon ısrar etti.” Maria, Christopher’m bütün ülkede 
sahibi olduğu çok sajndaki evden birini kullanmalarım öner
meyi denemişti. Büyük değillerdi. St. John’ın ödediği maaş
larla yaşayan insanların oturduğu küçük kulübelerdi. Evler 
güvenli, rahat ve genellikle çok az sorunun sorulduğu, çok az 

ziyaretçinin kapıyı çaldığı sessiz, gözden uzak yerlerdeydi. Hem 
sağladıkları hizmetin tanımı olarak hem de böylesine genel
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bir kelimenin isimsizliği nedeniyle “han” denen bu evler, çok 

sayıda hayatı kurtarıyordu.

“Ona da lanet olsun,” dedi Christopher. Sonra başım yana 

yatınp öne eğerek karısını dudaklarından iştahla öptü.

Maria nefessiz kahp gevşeyince Christopher mırıldandı; 

“Sinir bozucu kaltak. Neden bu kadar sorun yaratıp bana iş. 

kence ediyorsun?”

“Bu benim marifetim değil!” diye itiraz etti M aria, koca- 

sımn şapkasmı bir kenara atarken.

“Eminim değildir.” Chidstopher kansm ı taşıyıp yatağa attı 

ve onu üzerinde sadece kombinezonla görünce kam kaynamaya 

başladı. Devetüyü rengi ceketini çıkardı. “Am elia’yı cammn 

istediğirü yapmaya teşvik etmeseydin onun peşinden koşmak 

zorunda kalmazdık ve ben de buz gibi bir geceyi arabamn 

içinde geçirmezdim.”

“O zaman tek başma giderdi, bunu büiyorum.” M aria ör

tünün altına girdi.

Christopher ateşi canlandırdı. Sonra yeleğini ve çizmelerini 

çıkararak, üzerinde pantolonu ve gömleğiyle M aria’ya katıldı.

“Bana beni nasü bu kadar çabuk bulduğunu söyle,” dedi 

Maria, ona sokulurken.

“Sam gelip bana nereye gittiğini söylediğinde, Quinn’den 

söz etti. Kaldığı yeri bulmaları için adam larımı gönderdim 

uşağım eşyalarım toplarken buldular. Onu takip ettim ve böy- 

lece buraya geldim.”

Maria kaşlarım çatarak başını kaldırdı. “Bu nasıl müm

kün olabüir? Tesadüfen buraya rastlayana kadar bu handa 

kalacağımızı bümiyorduk ki,”



“Demek ki Quinn biliyordu. Uşağı ve şu Fransız kadının 
hizmetçisi doğruca buraya geldiler. Aynca Quinn’in ısrar et
tiğini kendin söyledin.”

“O yola yakın kalmamız için ısrar etti.” Ama şimdi dü
şününce, Reading’s ulaşmadan önce rastladıklan ilk handa 
kalmalanm isteyen kişinin Simon olduğunu hatırladı. Maria 
hamn kötü görünüşünden dolayı itiraz etmişti ama Simon kıçı
nın ağndığmdan ve midesinin guruldadığmdan şikâyet etmişti.

“Anlamıyorum.” M aria doğrulup oturarak kocasına döndü. 
“Dükkândaki karşılaşmamız tamamen tesadüftü. Bundan emi
nim. Bu konuda yanılıyor olsam bile, Simon’m Ameha’mn bu 
şekilde kaçacağını tahm in etmesi mümkün değildi.”

“Ama Amelia’run kimin peşinden gittiğini ve o adamm 

hedefinin neresi olduğunu biliyorsa...” Christopher kansuun 

kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vermek için cümlesini ta

mamlamadı.

“Sen uşağının ve eşyalarının hazır olmadığım söylüyorsun; 

oysa kendisi bir tatile çıktıklarım söylemişti. Neden yalan söy

lesin ki? Takip etmek için kendi nedenleri varken neden bana 

yardım ediyormuş gibi yapsm?”

“Sanırım birkaç saat sonra uyandığımızda bu sorulan ona 

sormamız gerekecek.”

“Birkaç saat mi?”

Christopher esnedi ve Maria’yı koUarma geri çekti. "Odası 

iyi korunuyor ve saat henüz çok erken. İz sürmeleri için önden 

süvariler gönderdim. Çok ihtiyaç duyduğum uykuw bekleyeme- 

yecek bir şey yok. Biraz uyumak istiyorum, yoksa günün geri 

kalanında hiçbir işe yaramam. Aju'ica -bunu vurguladığım için 

beni bağışlamahsm- sen de pek dinlemniş gibi görünmüyorsun.”
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Maria isteksizce kocasının kollarına yerleşti. Hızh hareket 

eden bir kadındı. Bunu yapmak onu hayatta tutm uştu. “Sen 

yakımmda oiraadığmda iyi uyuyamıyorum,” diye itiraf etti.

Christopher ona daha sıkı sarıldı ve alnına bir buse kon

durdu. “Bunu duymak beni mutlu ediyor.”

“Horlamana alışmış olmalıyım.”

Christopher başım kaldırdı. “Ben horlamam!”

“Sen nereden biliyorsun ki? Yaparken uyuyorsun.”

“Biri bana daha önce bundan söz etmiş olurdu,” diye itiraz 

etti Christopher.

“Belki de onları çok yorduğun için derin uyuyor ve duy

muyorlardı.”

Christopher homurdanarak döndü ve karışım  altına aldı. 

Maria alaycı bir masumiyetle gözlerini kırpıştırarak ona baktı. 

Bu korkunç korsanla alay etmeye kim se kalkışam azdı; onun 

dışmda. Onu kızdırmak M aria’nın karşı koyam adığı bir zevkti 

çünkü onu kızdırdıkça sekse daha çok odaklamyordu.

‘Yorulmaya ihtiyacınız varsa, hanımefendi,” diye homurdandı 

Christopher, pantolonunun önünü çözmek için elini ikisinin 

arasına sokarak, “bu görevi rahatlıkla yerine getirebilirim.” 

“İşe yaram az durumda olduğunu ve uykuya ihtiyaç duy

duğunu kendin söyledin.”

Christopher kansm ın iç eteğini y u k an  kaldırarak elini 

bacaklarmm arasına koydu. M aria hemen ıslanm ıştı bile. Ar

zuyla ateş gibi yamyordu. Christopher okşarken genç kadın 

inledi ve kocası kibirli bir tavırla gülüm seyerek erkekliğim 

hizalamak için hafifçe geri çeküdi.

“Bu sana işe yaram az gibi mi görünüyor?” diye sordu, 

çoktan sertleşmiş olan aletini kansm ın içine iterken.



“Ah, Christopher,” dedi Maria, nefes nefese, ateşli bir zevkle. 

Yaklaşık altı ydhk evhUklerinden sonra, Christopher’a duyduğu 

arzu bir nebze bile azalmamıştı. “Seni çok seviyorum. Lütfen 

ben boşalmadan uykuya dalm a...”

“Bunun bedelim ödeyeceksin,” dedi Christopher, zevkten

hırlayarak.

Kansınm  boşalm asım  sağladı. Ve harikaydı,

Colin tıraş bıçağmı durularken bir ses dikkatini çekti ve ani

den donup kaldı. Yaklaşan  yüzleşmenin düşüncesiyle sinirleri 

gerilmiş halde dikkatle dinledi.

Amelia bir süre önce kendi odasına dönmüştü fakat Colin 

onun uyuduğundan şüphehydi. Genç kadın fazla merakh ve 

sabırsızdı. Onu çok İ3d tamdığmdan, odasında volta attığım 

ve sürekli saate bakıp durduğunu, kimliğini açıklayacağı saat 

gelene kadar dakikaları saydığım tahmin edebüiyordu.

İşte. Yine duymuştu. Kapıda belirgin bir tıkırtı vardı. 

Bıçağım leğene bırakarak bir bez kaptı ve yüzünü kuru

larken uşağı kapıjn açtı. Jacques asık 3nizle içeri girdi. 

“Bayan Benbridge bulunmuş, mon ami.”

Colin hareketsiz kaldı. “Kim tarafından?”

“Bu sabahki atlılar. Onunla birlikte gelen devle konuş

tuktan sonra geri dönmüşler.”

Colin nefesini üfleyerek başıyla onayladı. “Özel yemek 

salonunu istediğim şekilde hazırlattın mı?’

“Mais oui'*’.”

“Teşekkür ederim . Birazdan aşağıda olacağım.”
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Kapı hafif bir tıkırtıyla kapandı ve Colin sabah hazırhğım 
hızlandırdı. Amelia’ya bir açıklama yapacağına söz vermişti 
ve bunu herhangi bir müdahale olmadan yapma niyetindeydi. 

Uşağını başıyla onaylayarak arkasını döndü ve o sabah 
için seçtiği ceketi su-tına geçirdi. Bm erkek tavus kuşunun 
güzel tüylerini hatırlatan etkileyici bir giysiydi. Gümüş iş- 
lemeli yelek ve pantolonla birlikte detaylı şekilde süslenmiş 
kıyafetin değeri açıkça anlaşılıyordu. Am elia’nın derin bir sev
giyle hatırladığı Colin Mitchell, böylesine pahalı giysileri asla 
alamazdı. Şimdi Colin bu giysileri hayattaki jKikselişinin açık 
bir belirtisi olarak giyiyordu. Sevdiği kadını taşıyabilecek bir 
adam olma hayah artık gerçek olmuştu ve Am elia’nın bunu 
hemen görmesini istiyordu.

Uygun şekilde giyinen ve kendi içinde kararh olan Colin, 

odasından çıkarak ana salona inmek için merdivene yürüdü. 

Amelia’ya eşlik eden iriyarı adamı bulması sadece bir sani

yesini aldı. Dev adam sırtım duvara dönmüş halde oturuyor 

ve dikkatle etrafı izliyordu. Colin ona yaklaşırken, adamın 

bakışları inceleyen bir şekilde keskinleşti.

“Günaydm,” dedi Cohn, masanın tam önünde durarak. 

“Günaydm,” dedi adam, derin ve hırıltılı sesiyle.

“Adım Kont Montoya.”

“O kadanm anladım.”

“Hammefendiye açıklamam gereken çok şey var. Bunu 

yapmak için bana zaman ve firsat verecek misin?”

Adam dudaklanm büzerek arkasma yaslandı. “Ne yapmayı 

düşünüyorsunuz ki?”

“Özel yemek salonunu hazırlattım. Kapıyı arahk tutacağım 

ama senden dışarıda kalmanı rica ediyorum.”
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Adam ayağa kalktı ve Colin’e belirgin bir boy farkıyla 
tepeden baktı. “Bu hem bana hem de kılıcıma uyar.”

Colin başıyla onaylayarak yana çekildi fakat dev yanından 
geçerken ekledi; “Lütfen bunu kendisine ver.”

Elindeki eşyaları uzattı. Adam kısa bir duraksamadan 
sonra eşyaları aldı. Cobn onun yukan çıkmasını bekledikten 
sonra özel yemek salonuna girdi ve kendini zihinsel olarak 
hayatınm en zor konuşmasına hazırladı.

Maria hanın ana salonuna girdiği anda Simon başuun dertte 

olduğunu anladı. İyice tatmin edümiş bir kadm gibi parıldı

yordu fakat açılış hareketini ele veren bu değüse bile, giysi

lerinin değişmiş olması neler olduğunu anlatmaya yeterhydi. 

Christopher St. John kansım n birkaç adım arkasmdan içeri 

girdiğinde, Simoriın şüphesi doğrulandı.

“Güne ne kadar güzel bir başlangıç bu,” dedi Lysette, alaycı 

bir sesle. Simon onun dramdan zevk almasmdan genellikle 

tiksinmesine rağmen, önceki gece sergilediği tuhaf davramştan 

sonra bugün rahatlatıcı bir şey gibi gelmişti.

Simon teslimiyet anlamında nefesini üfleyerek ayağa kalktı. 

“Günaydm,” dedi, çifte doğru eğilerek. St. John’m sanşmhğı 

ve Maria’mn İspanyol kamnm birleşimi bir hayli çekiciydi. 

“Quinn,” dedi St. John.

“Simon,” diye mırıldandı Maria. Kocasmm çektiği sandal

yeye oturdu ve ellerini masanm üzerinde birleştirdi. “Maskenin 

arkasındaki adamın kimliğini biliyorsun. Kim o?”

Simon yerine oturdu. “Kont Reynaldo Montoya. Yıllardır 

hizmetimdeydi.”

“Hizmetinde m iydiT  diye sordu korsan. “Artık değil mi 

yani?”
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Simon, Cartland meselesini anlattı.
‘Yüce Tanrım ,” dedi M aria, koyu renk gözlerim  dehşetle 

açarak. “Am elia adamm tehlikede olduğunu söylediğinde hiç 
bu ölçüde olacağım düşünmemiştim. Neden bana söylemedin? 
Neden yalan söyledin?”

“Durum karm aşık, M aria,” dedi Sim on, M a ria ’nm nadi
ren gösterdiği güvene ihanet ettiğ i için  p işm anlık duyarak. 
“Montoya’nın sırların ı paylaşm ak bana düşmezdi. B irçok kez 
hayatım ı kurtard ı. Ona en azından sessizliğim i borçluyum .” 

‘Y a  kardeşim ?” diye bağırdı M aria. “Ben im  için  ne kadar 
değerli olduğunu biliyorsun. Tehlikede olabileceğini b ilirken 
bana söylememen...” Sesi çatallaştı. “Sana inanm ıştım  ve bun
dan daha yakındım .”

St. John uzanarak kansınm  elini tuttu. B u teseUi hareketi 

Simon’ı derinden sarstı. D ünyadaki bütün kadın lar arasmda 

onun için en değerlisi M aria’ydı.

“Onu bulmana yardım  etm e ve sonra da seninle birlikte 

güvenli şekilde dönmesini sağlam a niyetindeydim,” dedi Simon, 

“işi bitirmeyi bana ve M ontoya’ya  b ırak arak .”

M aria’mn gözleri öfkeyle kısıldı. H er yan ın dan  öfke oku

nuyor, çiçekli elbisesinin yarattığı genç kız görüntüsüne ihanet 

ediyordu. “Bana söylemehydin, Simon. Bilseydim , durum la çok 

daha farklı şekilde başa çıkardım .”

“Evet,” diye itira f etti Sim on. “A ra m a lara  onlarca adam 

sokardm ki bu da C artlan d ’m  dik k atim  çeker, k ardeşin i daha 

da büyük bir tehlikeye atardı.”

“Bunu bilm iyorsun!” diye itiraz  etti M aria.

“A m a onu  biliyorum . B enim  için  çahşıyordu. B ütü n  güç

lerini biliyorum. K ayıp  in san ları ve  e şy a ları bu lm a k ta  üstüne



yoktur. H er yeri a raştıran  adam lar bir aptalın bile dikkatini 

çekerdi ve C artla n d  kesin lik le  bir aptal değildir!”

Y ü kselm eye b aşlayan  gerUimi bölen, korsamn hınitdı sesi 

oldu. “S izin  ro lü n ü z nedir, M atm azel Rousseau?”

L ysette  z a r if  e llerin den  birin i um ursam az bir tavırla sal

ladı. “B en yargıcım .”

“Ve gerek irse  de cellâ t,” diye homurdandı Simon.

St. John’ın  k a ş la r ı k a lk tı. “Nefes kesici.”

M aria  sa n d a ly esin i geri iterek  ayağa kalktı. Simon ve St. 

John da k a lk tıla r .

“B u ra d a  y e te rin ce  zam an  harcadım ,” diye tersledi. “Ame- 

lia’yı diğer h e rk este n  önce bulm am  gerek.”

“S izin le  gelm em e izin  verin ,” dedi Simon. ‘Yardım  ede

büirim .”

‘Y e te r in ce  y a rd ım  ettin , teşekkürler!”

“L y se tte  gece ü ç a tlıy ı soru lar sorarken gördü.” Simon’m 

sesi ciddiydi. “B ulabüeceğin iz her türlü  yardıma ihtiyacınız var. 

Am elia’m n g ü ve n liğ i sizin  sorum luluğunuzda ama Cartland 

ve M ontoya da  b en im  sorum luluğum da.”

‘V e  benim ,” d iye a ra y a  girdi Lysette. “İngütere’de emrinde 

çahştığın a d am la  ned en  b ağlan tı kurm adığım ızı anlamıyorum. 

Y a ra rla n ü ab ilece k  çok değerli bir ka3mağa benziyor.”

“St. Jo h n ’ın  m u h tem elen  daha geniş ve daha güvenüir 

bağlan tüan  vard ır,” diye itiraz etti Simon. “Daha hızh harekete 

geçebilecek b ir  çevre .”

“M aria .” St. Jo h n  elin i karısm m  beline koydu. “Quinn iki 

adanun da yüzün ü  büiyor. B iz bümiyoruz. Onsuz kör gibi oluruz.” 

M aria tek rar Sim on’a baktı. “Montoya neden maske takıyor?' 

Y ü zü n ü  ifad esiz  tu tm aya  dikkat eden Simon, Coün’in ken

disine verd iğ i m a ze re ti sundu. “M askeyi ilk olarak maskeli
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balo için takmıştı. Daha sonra Bayan Benbridge’in  kendisini 
izlemesini zorlaştırmak için kullandı. Onu tehlikeye atmak 
istemiyordu çünkü Bayan Benbridge’e değer veriyor.”

Maria, Simon’m söyleyebileceği başka şeyleri durdurm ak 
için bir elini kaldırdı.

“B ir sorun daha var,” dedi korsan. Bütün gözler ona döndü. 
“Lord W are peşimizden gelebilir.”

“Dalga geçiyorsun!” diye bağırdı M aria.
“Lord W are de kim ?” diye sordu Lysette.

“Lanet olsun,” diye m ırıldandı Sim on. “İstediğim iz en son 
şey, bir soylunun soruşturm aya katılm ası.”

“Bana eşhk etmek istedi,” dedi St. John, asık yüzle. “Fakat 

Quinn’in uşağınm yola çıkması beklememi im kânsız kıldı. Yine 

de nereye gittiğimi sordu ve karanm  tekrar gözden geçirmesini 

umarak belli belirsiz bilgi verm em e rağm en, kendi pozisyo

nundaki diğer kişilere göre daha azim li olabilir.”

Maria keskin bir şekilde nefes alıp verdi. “O halde yola 

devam etmek için bir nedenim iz daha var.”

“Arabayı Londra’ya geri gönderdim,” dedi korsan. “B iz bu

rada konuşurken Pietro uzun yol arabasım  3diklüyor. Daha 

hızlı yol alacağım ızdan em inim .”

Ne yazık  ki Simon’m yanında yedek giysileri veya  başka 

eşyaları yoktu am a çürüm üş kıçım n dayan m ası gerekecekti.

Gündoğumu yoUarmı aydınlatırken, h ızla  Reading’e doğru 

yola çıktılar.

Odasının kapısı vurulduğu anda A m elia  açm aya koştu.

“Tim!” diye bağırdı, ziyaretçisini görünce şa şırarak  ve pek 

memnun olm ayarak. B elk i de T im  hem en yola  çıkm alarım  is
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teyecek, bu da Am elia’nın Montoya’yı ve önceki gece söylediği 
yalanı açıklam asını gerektirecekti.

Tim genç kadının darmadağınık saçlarına, kırışık giysile

rine baktı ve Am elia’nın yüzünü buruşturmasma neden olacak 

kadar ağır bir küfür savurdu. “Dün gece bana yalan söyledin!” 

diye suçladı, öfkeyle içeri dalarak.

Amelia gözlerini kırpıştırdı. Tim nasd öğrenmişti?

Sonra Tim’in elindeki eşyaları gördü ve bu sorunun cevabı 

önemini kaybetti. “B ir bakayım ,” dedi, olasüıklan düşünürken 

kalp atışları h ızlanarak. Tim ’in elindeki şey maskeydi. Nasd? 

Neden?

Tim uzunca bir an genç kadına baktı ve sonra maskeyle 

birlikte bir not uzattı.

Aşkım,

Maske sende. B ir  daha ki sefere beni gördüğünde onu ta

kıyor olmayacağım.

Hizmetkârın,

M

Kendisi odadan çıktıktan  sonra Montoya’mn kaçmış ola

bileceğini an lam ak m idesini bulandırdı.

“Yüce T an n m ,” dedi, m askeyi korkuyla göğsüne bastırır

ken. “G itti mi?”

Tim başım  ik i y an a  salladı. “Aşağıda seni bekliyor.”

“Ona gitm eliyim .”

Amelia, korsesiyle iç eteğinin durduğu bozulmamış yatağa 

koştu. Montoya’m n onu tam am en giydirecek zamam olmamıştı. 

Amelia’m n odasm da bulunm asından korktuğu için aceleyle 

hareket etm işti. A m elia  kadm  hizm etkârlardan birini yardıma
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çağırmayı düşünmüştü fakat şimdi bu işi Tim ’in  yapm ası ge
rekecekti.

“Bence St. John gelene kadar beklemelisin,” dedi. “Şu anda 
yolda.”

“H ayır,” dedi Amelia. duraksayarak. Montoya’yla geçirdiği 
zaman çok değerliydi. Ablasının ve eniştesinin de olaya katıl
ması sadece kafasm ı daha da karıştıracaktı. “O nunla yalnız 
konuşm alıyım .”

“Onunla zaten yalmz kaldın,” diye bağırdı Tim, bozulmamış 

yatağa bir bakış atarak. “St. John bunun için kafam ı uçura

cak. Ona, daha fazla öfkelenmesi için başka neden vermeme 

gerek yok.”

“Anlamıyorsun. Montoya’mn jnizünü görmem gerek. Böyle 

bir açıklamayla jnizleşirken yam m da iki öfkeli tanık  olmasını 

bekleyemezsin.” Ameha titreyen elini 'Tim’e doğru uzattı.

Tim dişlerini sıkarak -3nım ruklanm  daha da sıkarak- 

uzunca bir an Amelia’mn ehne baktı. “Biraz önce bana gelmesine 

saygı duydum. Şimdiyse onu param parça etm ek istiyorum. 

Sana elini sürm em eliydir

“Onu ben istedim,” dedi Am eha, gözlerinde yaşlarla. “Onu 

ben zorladım. Bencilce davrandım  ve sadece kendi arzularım ı 

düşündüm.”

Tıpkı babasım n da yapacağı gibi; lan et olsun! V e onun 

kam ndaki lanet, A m elia’y ı da lekeliyordu. Sadece kendini dü

şündüğü için etrafm daki her şey darm adağındı.

“Ağlam a!” diye sızlandı Tim , acıyan  gözlerle bakarak. 

Tim ’in rahatsızlığı da onun suçuydu. A m elia ’nın  her şeyi 

düzeltmenin bir yolunu bulm ası gerekiyordu. B aşlangıç noktası 

Montoya’ydı çünkü delüiğe doğru bu düşüşün başlangıcı oydu.



“Onlar gelmeden Montoya’nm yanma gitmeliyim.” Düğ

meleri iliklenmemiş elbisesini çıkararak, korsesini giydi ve 

sırtım Tim’e döndü. “Giyinm ek için yardımma ihtiyacım var.” 

Tim ona doğru yürürken bir şeyler mırıldandı ve öfkeli 

bakışlarım görünce A m elia ne dediğini anlamadığı için kendini 

şanslı saydı.

“Samnm en iyisi Sarah’yla evlenmem olacak,” diye homur

dandı. Korseyi o kadar sıktı k i Amelia bir an nefes alamadığım 

hissetti. “Bütün bun lar için çok yaşlandım artık.”

Nefes nefese k alan  ve konuşmakta zorlanan Amelia ellerini 

omzunun üzerinden T im ’e doğru salladı. Tim kaşlarım çattı ve 

sonra AmeUa’m n baydm ak üzere olduğunu ve bunun nedenini 

{̂nlamifi gibi baktı. H omurdanarak özür diledi ve ipleri gevşetti.

‘TJmarım m utlusundur,” diye çıkıştı 'Tim. “Beni düğün 

sunağına sürüklüyorsun!”

Am elia iç eteğini çekiştirdi. Tim  onlan da bağladıktan 

sonra Am elia elbisesini yerden aldı ve kollanm  geçirdi. 

'Tim’rn kahn parm aklan  elbisenin minik düğmelerini ilikledi. 

“Seni seviyorum.” A m eba omzunun üzerinden baktı. “Sana 

daha önce bunu hiç söyleyip söylemediğimi bilmiyorum ama 

bu doğru. Sen  iy i b ir  adam sm .”

Tim’in  k ıza ra n  yü zü  h er şeyi anlatıyordu.

“Eğer istediğin  buysa, seninle evlense iyi olur,” dedi Tim, 

hırçın bir tavırla. ‘T o k s a  onu asan m  ve bahk gibi deşerim.” 

Bu bir b a n ş teklifiydi ve Am eha minnetle kabul etti. “Eğer 

öyle bir şey olursa ben  de san a yardım  ederim.”

Tim burnundan nefes aldı ama Ameha omzunun üzerinden 

küçük bir bakış atm ca, dudaklarındaki çarpık gülümsemeyi 

gördü. “Seninle başın ı n asıl bii’ derde soktuğunu bilmiyor.”
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Amelia sabırsızca kıpırdandı. “Adamı bunu anlamasım sağ
layacak kadar uzun süre hayatta tutabileceğimizi umuyorum.”

Tim işinin bittiğim söylediği anda, Amelia çoraplarım ve 
ayakkabılarım da ayaklarına geçirip kapıya doğru koştu. Elin

den geldiğince zarif bir şekilde basamakları inerken nefesi 
öylesine daraldı ki başı döndü.

Önünde uzanan daldkalaı- hayatım sonsuza dek değiştire

cekti; bunu iliklerine kadar hissediyordu. Mucize hissi o kadar 

güçlüydü ki neredeyse kaçacaktı ama kaçamazdı. Montoya’ya 

bir daha asla hissedeceğim sanmadığı kadar derin ve güçlü bir 

ihtiyaç duyuyordu. Kalbinin bir parçası sevgili ilk aşkı Colin’e 

ihanet ettiği için sessiz çığlıklar atıyordu. Diğer yarısı daha 

büyük, daha olgun, daha akıllıydı ve birine karşı hissedilen 

duygulann başkasına hissedilenlerin yerini tutmayacağım 

anhyordu.

Özel yemek salonunun kapısının tokmağına uzanırken eli 

titriyordu. En iyi şartlarda bile gerginleşirdi. Daha önce kimse

nin yapmadığı şeküde onu görmüş ve ona dokunmuş olan bir 

adamla karşılaşmak üzereydi. Yüzünü görecek olmamn kattığı 

gerginlik, Amelia’mn huzursuzluğunu daha da artırıyordu.

Derin ve titrek bir nefes alan Amelia kapıjn vurdu.

“Girin.”

Amelia cesaretini kaybetmeden, elinden geldiğince ken

dinden emin bir tavırla içeri girdi. İçeri girdiğinde duraksaya

rak güzel bir ateşin ısıttığı odaya, kumaş örtü serümiş büyük 

yuvarlak masaya ve kır tabloları asümış duvarlara bakındı. 

Montoya arkası dönük, ellerini arkasında birleştirmiş halde 

bir pencerenin önünde duruyordu; geniş omuzları seçkin ve 

renkli ipek bir ceketin kumaşım zorluyor, yum uşacık ve par

lak siyah saçları kürek kemiklerinin arasına kadar inen bir 

kujmüda uzamyordu.
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Basit köy odasındaki zengin giyimb görüntüsü baş dön

dürücüydü. Sonra Montoya döndü ve Amelia derin bir şokla 

olduğu yere mıhlandı.

O olamaz, diye düşündü, neredeyse paniğe kapılırken. Bu 

imkânsız.

Kalbi durmuş, nefesi ciğerlerine sıkışmış, düşünceleri bey

nine bir darbe almış gibi zihninde taküıp kalmıştı.

Colin.

Bu nasıl mümkün olabilirdi?

Dizlerinin bağı çözülürken yakınlardaki bir sandalyeye 

tutunmaya çalıştı ama yapamadı. Halmm üzerine çökerken 

dudaklarının arasından hırıltılı sesler döküldü ve aym anda 

nefes alıp veremediğini fark etti.

“Ameha.” Colin ona doğru atıldı fakat Amelia onu durdur

mak için bir elini kaldırdı.

“Uzak dur!” diyebildi sadece, acı verecek ölçüde tıkanmış 

boğazıyla.

Tamdığı ve sevdiği Colin Mitchell ölmüştü.

O halde... nasıl... diye sorguladı zihinsel bir ses. Nasıl 

burada, yanında olabilir?

O olamaz... O olamaz...

Bu ifadeyi zihninde sürekli tekrarhyor, onlan ayıran yıUarm 

düşüncesine dayanamıyordu; Colin’in yaşadığı hayat, günler, 

geceler, kaçan gülümsemeler ve kahkahalar...

İhanet öylesine derindi ki Colin’in bunu yapabileceğine 

inanamıyordu. Oysa karşısmda duran tehlikeli ölçüde yakışikh 

olan bu adama bakarken, kalbi acı verici gerçeği fısıldıyordu.

Onu her yerde tanırım, diyordu. Aşkım.

İşaretleri nasıl olup da kaçırmıştı?

Çünkü ölmüştü. Çünkü çok uzun süre yasını tuttum.
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Artık maskenin arkasmda gizlenmediğinden, Coün’in egzotik 

Çingene görünüşü karşısındakinin o olduğu konusunda hiçbir 

şüpheye yer bırakmıyordu. Yaşı ilerlemiş, yüzünün çizgileri 

daha da belirginleşmişti ama yıllar önce sevdiği çocuğun izleri 

hâlâ oradaydı. Gözleriyse Montoya’nm gözleriydi; sevgi dolu, 

aç, bilgiç gözler.

Yatağım paylaştığı erkek Colin’di...

Kendine hâkim olamayarak hıçkırıklara boğuldu ve eliyle 

ağzım kapadı.

“Amelia.”

Adım söyleyen sesteki acıyı dujmnca genç kadım n hıçkı

rıkları daha da şiddetlendi. Yabancı aksan silinmiş, geride 

sadece rüyalarmda duyduğu bir ses kalmıştı. Daha kahn, daha 

olgundu ama yine de Colin’in sesiydi.

Amelia ona bakmaya dayanam ayarak başım  çevirdi.

“Söyleyecek bir şeyin yok m u?’ diye sordu Colin, sakince. 

“Soracak sorularm yok mu? Savuracak hakaretlerin?’

Amelia’mn ağzmdan yüzlerce kelime dökülmeye çahşıyor, 

özellikle en değerli dd tanesi diğerlerinin önüne geçiyordu ama 

Amelia acısımn derinliğini belli etmemek için onlan sıkıca 

tutuyordu. Duvara asılmış olan küçük, kare bir göl tablosuna 

baktı. A lt dudağı titriyordu ve bunu gizlem ek için dudağını 

ısırdı.

“Vücudum seninkinin içindeydi,” dedi Colin, boğuk bir sesle. 

“Kalbim senin göğsünde atıyor. Benim le konuşmayacaksan 

bile en azından yüzüm e bakam az mısın?”

Amelia’mn sessiz cevabı, hiç durmadan akan gözyaşlanyla 

geldi.

Colin bir küfür savurarak ona yaklaştı.



“Hayır!” diye bağırdı Amelia, onu durdurarak. “Bana yak

laşma.”

Colin’in dişleri gözle görülür şekilde sıkıldı ve Amelia kas

ların seğirdiğini gördü. Çocukluk aşkınm içinde Montoya’mn 

olgunluğunu ve görgüsünü izlemek ne kadar tuhaftı. Aym ama 

yine de farklı görünüyordu. Daha iriyan, daha güçlü, daha 

enerjikti. Çok az kişinin boy ölçüşebileceği erkeksi bir çekici

likle, inamimayacak kadar çekiciydi. Amelia evlenecekleri ve 

onun kendisine ait olacağı günü hayal ederdi.

Ama o öldüğünde, hayali de ölmüştü.

“Bunu hâlâ hayal ediyorum,” diye mmldandı Colin, Ame- 

ha’nın yüksek sesle söylediğini fark etmediği düşüncelerini 

cevaplayarak. “Bunu hâlâ istiyorum.”

“Öldüğüne inanmama izin verdin,” diye fısıldadı Amelia, 

hatırladığı Colin’i şimdi karşısmda duran muhteşem görünüşlü 

adamla bağdaştıramayarak.

“B aşka seçeneğim yoktu.”

“İstediğin zaman bana gelebilirdin; oysa sen yıllardır yoktun.'”

“Fırsat bulduğum anda döndüm.”

“B aşka bir adam olarak!” Amelia şiddetle başım iki yana 

sallarken zihni önceki haftamn amlanyla doluydu. “Beni var 

olmayan bir adama âşık ederek duygularımla acımasızca oy- 

nadm.”

“Ben vanm!” Colin omuzlarım geriye atıp çenesini kaldırarak 

uzun bojnıyla dimdik durdu. “Sana rol yapmadım. Montoya’nm 

dudaklanndan dökülen her kelime, her dokunuş, benim kal

bimden geldi. İki adamda da atan aynı kalp. Biz bir ve aym 

kişiyiz. İkisi de sana delicesine âşık.”
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Amelia elini sallayarak Colin’in iddiasm ı duymazdan geldi. 
“Aksanlı konuşur gibi yaptın ve senin sakat ya da yaralı ol
duğuna inanmama izin verdin.”

“Aksan bir numaraydı, evet. Her şeri olması gerektiği şe- 
kilde anlatmadan önce gerçeği tahmin etmeni engellemenin 

bir yoluydu. Geri kalamysa senin zihninin bir yaratımıydı, 

benim değil.”

“Bu saçmalığın suçunu bana yükleme!” Amelia ayağa 

kalkmaya çahştı. “Senin yasını tutm am a izin verdin. Ydlar 

boyunca neler çektiğimden haberin var mı senin? Son haftalarda 

Montoya’ya âşık olurken Colin’e ihanet ettiğim i hissettiğimi 

bihyor musun?”

Colin’in yüzü acıyla doldu ve Am eha bu görüntüden his

settiği kötücül zevk yüzünden kendinden nefret etti. “Kalbin 

asla yanılmadı ki,” dedi Cohn, boğuk bir sesle. “Her zaman 

büiyordu.”

“Ha5ur, sen...”

“Evet!” ColLn’m koyu renk gözleri ateşle parhyordu. “Doyuma 

ulaştığında kimin adını haykırdığını hatırlıyor musun? Ben 

senin içindeyken, vücudunun özüne tutunm uşken, dudaklann

dan hangi sevgilinin isminin döküldüğünü hatırhyor musun?” 

Amelia zorlukla yutkunurken zihni bedenini saran kar

makarışık duygulann arasından kıpırdandı. Colin’in -Mon- 

toya’ıu n - omzundaki kurşun yarası izini, kendisini bir türlü 

tanımlayamadığı bir şekilde nasıl etkilediğini hatırlıyordu. 

“Beni delirtiyordun!” diye suçladı.

“Sana söylemek istedim, Am elia. Denedim .”

‘Daha sonra bunu yapabüirdm. Sana neredeyse yalvardım!” 

‘Y a n i bu konuşm ayı seviştikten hem en sonra mı yapacak

tık?” diye çıkıştı Colin. “Asla! D ün gece en derin, en değerli



hayallerimin bir toplamıydı. Hiçbir şey beni bunu mahvetmeye 
ikna edemezdi.”

“Mahvoldu zaten!” diye bağırdı Amelia, titreyerek. “Kendimi 
iki sevgUımi birden kaybetmiş gibi hissediyorum; tamdığım 
Colin öldüğü ve Montoya da bir yalan olduğu için.”

“Yalan filan değil!”

Colin ona yaklaştı ve Amelia hemen bir sandalyenin sırt- 
hğını yakalayıp aralarına çekti. Ancak sağlam ahşap sandalye 

hiçbir engel oluşturmadı ve Colin onu kenara itti.

Genç kadın kaçmak için döndü fakat Colin onu yakaladı 
ve Ameha sevgüisinin kollarmm vücudunu sanşmı hissetmeye 
dayanamadı.

Yıküm ış bir halde kendini Colin’in koUanna bıraktı. 

“Seni seviyorum,” diye mırüdandı Colin, dudaklarım genç 

kadımn şakağma dayayarak. “Seni seviyorum.”

Amelia bu kelimeleri omm dudaklarmdan duymak için 

çok uzun süre dua etmişti. Ama artak çok önemsizdüer ve 

Colin çok geç kalmıştı.
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On Üçüncü Bölüm

A rabası atlı uşakların gösterdiği hanın avlusuna girerken 
M aria inmek için hazırlanarak şapkasmı ve eldivenlerini 

kaptı.
“Seni bu kadar gergin görmek ender bir durum,” diye 

mırıldandı Christopher; ağır göz kapaklarıyla uykusu varmış 
gibi görünüyordu. Ama Maria onu buna inanmayacak kadar 
iyi tamyordu.

“Onu bulduğumuz ve yanmda Tim’i de sürükleyecek kadar 
aldı başmda olduğu için rahatladım ama hâlâ ilgilenmemiz gere
ken Montoya ve Ware sorunları var.” Maria iç çekti. “Gençliğim 
ne kadar sefil geçmiş olursa olsun, böylesine umursamaz bir 

aşk yaşayamayacak kadar meşgul olduğum için memnunum.”

“Beni bekliyordun,” dedi Christopher, eldivenini giymeden 
önce kansımn elini yakalayıp üzerini öperek.

Maria elini kocasmm yanağma koyarak gülümsedi. “Bek
lemeye değerdin.”

Araba sallanarak durdu ve Christopher indi. Maria onun 
yardımım kabul etti. “Tim’in hâlâ bizi karşılamak için dışan 

çıkmamasına şaşırdım.”
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“Ben de öyle,” dedi Christopher. Arabacıya baktı. “Pietro, 

atlar için gerekli ayarlamaları yap ve sonra da Bayan Benb

ridge’in valizini indir.”

Pietro başıyla onayladı ve arabayı biraz ilerideki ahırlara 

yöneltti.

“Her şeyi düşünüyorsun,” dedi M aria, kocasının koluna 

girerken.

“Hayır, seni düşünüyorum,” diye düzeltti Christopher, ka

rısına yıllar önce bütün savunm asını param parça etmiş olan 

bir aşkla bakarak.

Simon ve Matmazel Rousseau’nun da kendilerine katüma- 

sım beklediler. Sonra hep birlikte sessiz hana girdiler.

“Ben Tim’i bulacağım,” dedi Christopher, tezgâha yaklaşa

rak. Biraz sonra M aria’mn yam nda duran uşaklardan birine 

kendisine katılm asım  işaret etti. İki adam  hancım n peşinden 

çıktılar.

“Neler oluyor?” diye sordu M atm azel Rousseau.

“Yem ek isteyelim,” dedi Simon. “A çlıktan  ölüyorum.”

“Sen hep açlıktan ölüyorsun zaten,” diye homurdandı 

Rousseau.

“Sana taham m ül etm ek çok fazla enerji gerektiriyor, mat

mazel,” diye çıkıştı Simon.

Tartışan iküi M aria’y ı bir u şakla  b ırak arak  uzaklaştılar. 

Christopher peşinde Tim ’le geri dönünce M aria kaşlarım  çattı.

M aria, Tim ’in 3dizünün asıldığım  fark  ederek onlan  kar

şılam ak için yaklaştı. “A m elia nerede?”

“Görünüşe bakılırsa,” dedi Christopher, “h ayalet hayram 

maskenin arkasm dan çıkm aya k a rar verm iş.”

“Ah!” M aria, hem acı içinde hem  de öfkeli gibi görünen 

Tim’e baktı. “N eler oluyor?”



“Özel yemek salonunda konuşuyorlarmış,” diye açıkladı 
Christopher, “yanlış anlam aya mahal vermemek için kapıyı 
aralık  bırakm ışlar. Seslere bakılırsa işler adam için hiç iyi 
gitm iyor.”

“N eden?’

“Bana yaklaştığında,” diye homurdandı Tim, “tamdık 

göründüğünü düşündüm ama yüzünü çıkaramadım. Sonra 

konuşulanları duyunca hatırladım.”

“Neyi hatırladm ?’ diye sordu Maria, iki adama bakarak. 

“Kim o? Tam yor mujnız?”

“Brighton’da senin için çizdiğim resimleri hatırhyor musun?’ 

diye sordu Tim, Christopherla “flört ettiği” günleri hatırlata

rak. Amelia’yı geri alamadıklannda. Tim mükemmel hafızasmı 

ve çizim yeteneğini kullanarak Amelia’yı oradan uzaklaştıran 

hizm etkârların resimlerini yapmıştı.

M aria son derece güzel çizimleri hatarlayarak başıyla onay

ladı. “Evet, elbette.”

“Konuştuğu adam  onlardan biri.”

M aria kaşlanm  çatarak hepsini hatırlamaya çalıştı. Amelia 

ve Pietro’nun yam nda bir dadı ve genç bir seyisin resimleri 

de vardı...

“B u im kânsız,” dedi M aria, başmı iki yana sallayarak. “O 

genç adam C!olm’di; Amelia’yı kurtarmaya çalışırken ölen çocuk.” 

“Pietro’nun yeğeniydi, değü mi?” diye sordu Christopher, 

bir kaşım  kaldırarak. “Adamm kimliğiyle ügili bir şüphe varsa, 

Pietro’nun bize bu konuda yardımcı olabüeceğinden eminim.” 

“L anet olsun,” dedi Maria, hayretle. Olduğu yerde hızla 

dönüp Simon’ı aradı ve onu bir sandalyeye otururken gördü. 

Hızlı adım larla ona doğru yürüdü.
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Simon başım kaldrnp onun geldiğim görünce m avi gözleri 
önce sıcak bir şekilde parladı, sonra şüpheyle kısddı. Dudakla
rında beliren gülümseme süinirken, kendisini neyin beklediğini 
anlam ış gibiydi. M aria o zaman doğru olduğunu anladı ve 
kardeşinin, hissettiğini tahm in ettiği acıyla içi sızladı.

“Hemen dökül,” diye çıkıştı, Sim on onun karşısm da ayağa 
kalkarken.

Simon başıyla onayladı ve M atm azel Rousseau’yla  ara
smda duran boş sandalyeyi çekti. “O turm ak isteyebilirsin ,” 
dedi, tem kinli b ir tav ırla . “Bu  biraz zam an alacak.”

“Bırak beni, Colin.”

Amelia hıçkınklarmı sadece irade gücüyle bastırabüiyordu. 

Cobn’in iriyarı, güçlü vücudunun sırtına böylesine tutkuyla 

sarıldığını hissetm ek hem güzel hem  de sinir bozucuydu. Si

nirleri aşın  gerilmişti; duyguları çılgm ca bir m utluluk ile ba- 

basımn um ursam azlığm a m ahkûm ken hissettiğine benzer bir 

terk edilm işlik arasm da gidip gehyordu.

‘Yapam am ,” dedi Colin, sıcak yan ağım  onunkine yapıştı

rarak. “Seni bırakırsam  beni terk  edeceğinden korkuyorum.” 

“Seni terk etm ek istiyorum ,” diye fısıldadı Am elia. “Senin 

beni terk ettiğin gibi.”

“Sana sahip olma firsatım  bana verebilecek tek seçenek 

buydu. Anlam ıyor musun?” Sesi y alvarır gibiydi. “Servetimi 

yaratm ak için başka yere gitm eseydim  asla benim  olmayacak- 

tm  ve buna dayanam azdım , A m elia. Seninle olm ak için her 

şeyi yapardım; bir süre için senden vazgeçm em  gerekse bile.” 

Am elia, Colin’in kollarım  zorladı. A ldığı her nefes onun 

kokusuyla doluydu ve o koku önceki gece p aylaştık ları tutku
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anlannı hatırlatıyordu. Bu  dayanılmaz bir işkenceydi. “Bırak 
beni.”

“Kahp beni dinleyeceğine söz ver.”

Am elia başka seçeneği olmadığım bilerek başıyla onayladı. 
İk isin in  de hayatlanna devam edebilmesi için bunu bir şekilde 
sonuçlandırm aları gerektiğini biliyordu.

Çenesini kald ırıp  başım dikerek durduramadığı gözyaşla
rına rağmen yüzünü ifadesiz tutmaya çalışıyordu. Kendi adına, 
Colin acısını gizlemeye filan çahştmyordu. Yakışıklı yüzü acıyla 
burkulm uştu.

“Farklı hissedebilirdim,” dedi Amelia, açıkça, “kendin için 

farkh bir hayat kurmak istediğini söyleseydin veya beni dışarıda 

bırakm ak yerine planlanm n bir parçası yapmayı seçseydin.”

“D ürüst ol, Am elia.” Colin ona uzanmamak için kendini 

zor tutuyorm uş gibi ellerini arkasmda birleştirdi. “Gitmeme 

asla izin verm ezdin ve kalmam için yalvarsaydın, ben de seni 

geri çevirecek gücü bulamazdım.”

“Neden kalam adın?”

“Sana bir hizm etkâr maaşıyla nasıl bir hayat sunabilir

dim? Hiçbir şeyim  yokken sana dünyayı nasü verebilirdim?’

“Sen yam m da olup paylaşsaydm, her türlü hayatı kabul 

ederdim!”

“Y a  geceleri?” diye sordu Colin. “Azıcık kömür hakkımızı 

dikkatli kullanm am ız gerektiği için titrerken de aynı şekilde 

hisseder miydin? Y a  gündüzleri? Yorgunluktan bitkin düşene 

kadar çahşm ak için daha güneş doğmadan kalkmamız gere

kirken?”

“Dün gece yaptığın gibi sen beni ısıtabilirdin,” diye çı

kıştı Am elia. “B öyle gecelerle geçen bir ömür... Sen yatağımı 

ısıtıyorsan köm ürün canı cehenneme derdim. Ve gündüzleri.
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Geçen her saat beni sana biraz daha yaklaştmrdı. Beni sana 
geri getirecekse, her şeye dayanırdım.”

“Daha iyisini hak ediyorsun!”

Amelia ayağını yere vurdu. “Böyle bir hayatı yaşayıp yaşa
yamayacağıma karar vermek sana düşmezdi! Yeterince güçlü 
olup olmadığıma sen karar veremezdin!”

“Benim için böyle bir çabaya girişeceğinden asla şüphe 
duymadım,” diye itiraz etti Colin, vücudu eski Cohn’i hatırlatan 
bir sinirle titrerken. “Şüphe duyduğum şey o şekilde yaşamak 
konusunda kendi gücüm, kendi becerimdi!”

“Denemedin büe!”

‘Deneyemezdim.” Colin’in sesi daha da coşku doldu. “Kıza

rıp çatlamış eUerine bakmaya nasü dayanabilirdim? Bir anlık 

rahatlık aradığm anlarda gözlerinden süzülen yaşlara nasü 

dayanabilirdim?”

“Aşk fedakârlık gerektirir.”

“Bütün fedakârlığı yapan sen olduğunda değü. Kendi 

bencühğimin seni mutsuz bir sona ulaştırdığım büerek ya

şayamazdım.”

“Anlamıyorsun.” Amelia elini kalbinin üzerine koydu. “Sana 

sahip olduğum sürece mutlu olurdum.”

“Ve ben de kendimden nefret ederdim.”

“Bunu artık görebiliyorum.” Acısı yemden alevlenen Amelia, 

birbirlerine karşı duygulan hakkında nasü bu kadar yamla- 

büdiğini merak etti. “Hiç karşılaşmasaydık, şimdiki hayatınla 

mutlu bir şekilde devam edebilirdin, değil mi?”

“Amelia...”

“Memnuniyetsizliğin benden ve senden beklediğimi dü

şündüğün şeylerden kaynaklandı.”

“Hayur, bu doğru değil.”
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“Doğru.” Ameüa’nın göğsündeki acı o kadar yoğunlaşmıştı 
ki zorlukla nefes alabiliyordu. “Çok üzgünüm,” diye üsüdadı. 
“Keşke hiç karşılaşmasaydık. O zaman mutlu olabilirdik.” 

Colin’in gözleri iri iri açıldı. “Yüce Tannm, böyle bir şeyi 
asla söyleme! Asla. Hayatımda bana gerçekten mutluluk ge
tiren tek şey sensin.”

Ameha aniden kendini çok yaşh ve yorgun hissetti. “Ülkeni 
ve aileni bırakmak, Taht için istihbarat toplamak adma haya
tını riske atarak Kıta Avrupası’m dolaşmak... Senin mutluluk 
dediğin şey bu mu? Kendini kandırmışsm.”

“Lanet olsun,” diye homurdandı Colin, Amelia’yı omuz- 

lanndan yakalayarak. “Buna değersin; hem de hepsine. Seni 

hak edebümek için hepsini yüz kez daha yapardım.”

“Seni asla değersiz bulmadım ve benimle karşdaşana kadar 

sen de bu aşağılık kompleksim hissetmiyordun. Bu aşk değil, 

Cohn. Ne olduğunu bilmiyorum ama ne olmadığını büiyorum.” 

Amelia’nın ani soğukkanlüığı karşısmda korkuya kapüan 

Colin, onu kendisine bağlamamn yoUarmı düşündü. Önceki 

gece üri sevgilinin olmayı umabUeceği kadar yakınlaşmışlardı 

ve şimdiyse üd yabancı gibiydüer. “Açıklamam sende nasü 

şüpheler uyandırmış olursa olsun, sana karşı duygularımı asla 

küçümseme. Seni seviyorum. Seni ilk gördüğüm andan beri 

sevdim ve senden asla vazgeçmedim. Bir an için büe.”

“Ah?” Amelia gözyaşlanm süerken öylesine sakindi ki Co

lin huzursuz oldu. “Ya dün gece güzelce sergüediğin sevişme 

uzmanlığım kazandığın zamanlara ne dersin? O zamanlarda 

da bana âşık miydin?’

“Evet, lanet olsun!” Colin genç kadını kendine çekerek 

alev alev yanan vücudunu onunkine j-asladı. “O zaman bile. 

Bir erkek için seks sadece sekstir, o kadar. Sağlıkh olmak için
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tohumlarımızı harcamamız gerekir. Bunun coşkun duygularla 
ilgisi yoktur.”

“Yani daha gençken dükkâm n arkasm da yaptığın gibi sa
dece ihtiyaçların ı mı karşüıyordun?” Am elia başım  ik i yana 
salladı. “Dün gece, her dokunuşla... her okşayışla... böylesine 
bil- beceri kazanman için yatağm a kaç kadım n girm iş olduğunu 
merak edip durdum.”

“K ıskandın m ı?” diye çık ıştı Colin. A m elia’m n hızla geri 
çekilmesi içini kanatm ış ve ödünü patlatm ıştı. Genç kadm hiçbir 
şeyi um ursamıyormuş gibi duygusuzca konuşuyordu. “H içbir 
duygu olmadan temel ih tiyaçlarım ı karşılayan  k iş i olm ayı sen 
ister m iydin? H içb ir şeküde şefkat olm adan?”

“Kıskandım, evet. Am a aynı zam anda da üzüldüm .” Ame

lia’nm güzel gözleri boş bakıyordu. “Koca bir hayatı bensiz 

yaşaımşsm, Colin. H ayatm dan m emnun olduğun zamanlar 

da olmuştur. Geri dönmemeliydin. Benim  aksim e, o kadınlar 

olmadığm biri olm ayı düemene neden olm am ıştır.”

“O n lan  hiç düşünm üyorum  büe,” diye yem in etti Colin, 

sevgüisinin güzel yüzünü ellerinin arasına alarak. “Asla. Bütün 

bu süre boyunca sadece seni ve seni ne kad ar arzuladığımı 

düşündüm. Her seferinde karşım da senin olm anı düedim. Bu 

asla hafiflemeyen bir sızıydı. Öğrendim, evet. Beceri kazandım, 

evet. Senin  için! Böylece senin için her şey olabilir, seni her 

şeküde tatm in edebüirdim. İhtiyaç duyduğun, istediğin tek 

şey ben olm ak istedim .”

“Ne acıklı,” dedi Am elia. “M utlu  olm anı engellediğim i öğ

renm ek kalbim i param parça etti.”

Çaresizliğine öfkelenen ve sohbetin akışıyla  kafası karışan 

Colin, Am elia’yı sım sıkı tu tarak  dudaklarına 3nımuldu ve o 

sımsıcak, nemli derinliğe daldı.
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Am elia ’m n acısını, kederini, öfkesini hissediyordu. D ilini 

onunkine sü rterek  hepsini içti.

Am elia ik i eliyle onun kollarım  sım sıkı tu ta ra k  inledi ve 

titredi. Şim di bile vücudu onunkine direnemiyordu. B u Colin'in 

yararlanm aktan nefret ettiği b ir zaaftı am a gerekirse yapardı.

“Ağzım  şenindir,” dedi Colin, boğuk bir sesle. Islak dudakla

rım A m elia’m nkilere sürttü. “Senden başkasım  öpmedim. A sla.” 

A m elia’m n elin i tu ta ra k  kalbinin üzerine koydu. “N e kadar 

lu7.1i attığım  görüyor m usun? N e kad ar um utsuzca? Senin için. 

Şimdiye dek yap tığım  h er şeyi am a her şeyi yap arken  aklım da 

sadece sen vard ın .”

“K es ş u n u ...” dedi A m elia, nefes nefese, göğüsleri C olin ’in 

koluna sü rtü n ü rken .

“Ve h ayallerim .” C olin  şa k a ğ ım  sevgilisin in kin e  dayadı. 

“H ayallerim de daim a sen  vardın . Seni h a k  etm ek için daha 

iyi bir adam  olm aya çabaladım .”

“Ve o gün ne za m a n  gelecek, Colin?”

Colin k a şla rın ı ça ta ra k  geri çekildi.

“B unca y ıld a n  sonra, dün gece ben  seni zorlayan a  k a d a r 

beni ken ara  itm ek  için  h â lâ  n ed en ler bulabiliy^ordun.” A m elia  

iç çekti ve C olin  o u m u tsu z seste  bir k a ra r lılık  sezdi. "Bence 

birbirim izde sadece görm ek isted iğim izi gördük am a sonunda 

aram ızdaki uçu ru m  o k a d ar açddı k i sadece y a n ılsa m a la rla  

aşm ak m üm kün değil.”

Colin’in  k a n ı dondu ve v ü c u tla n  biı-birine böylesine y a p ış

mışken bu k o lay  b ir  durum  değildi. “N e d iyorsun  sen?”

“D iyorum  k i önceden belirlen m iş b ir zam an  gelen e k a d a r 

geride b ırak ılm ak tan  ve u n u tu lm a k ta n  bıktım . B ü tü n  h a y a 

tımı böyle bir bu lu tu n  a ltın d a  yaşad ım  ve bunu d ah a  fazla  

sürdürm eyi reddediyorum .”
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“Am elia...”
“Söylediğim şu ki Colin, bu odadan çıktığım ızda bizim için 

bir veda olacak.”

Açık kapının hafifçe tıkırdaması Simon’m dikkatini masasının 

üzerine yayılmış olan haritalardan uzaklaştırdı. İki kaşını da 

kaldırarak uşağa baktı. “Evet?”

“Kapıda Leydi Winter’i soran bir genç var, efendim. Ona 

onun da, sizin de evde olmadığınızı söyledim fakat gitmeyi 

reddediyor. ”

Simon doğruldu. “Öyle mi? Kimmiş?"

Hizmetkâr boğazını temizledi. “Bir Çingene’ye benziyor. ” 

Şaşkınlık bir an için dilini dondursa da, “Onu içeri al,” 

dedi Simon.

Masasının üzerindeki önemli belgeleri çabucak toparladı. 

Sonra oturup bekledi ve siyah saçlı genç biraz sonra çalışma 

odasına girdi.

‘Leydi Winter nerede?” diye sordu çocuk. Omuzlarının ve 

çenesinin gerginliği, buraya geliş amacına ulaşmaya kararlı 

olduğunu gösteriyordu.

Simon arkasına yaslandı. “Son duyduğuma göre Kıta Av- 

rupası’nda dolaşıyor.”

Çocuk kaşlarını çattı. “Bayan Benbridge onunla mı? On

ları nasıl bulabilirim? Ne yöne gittiklerini biliyor m usunuz?” 

“Bana adını söyle.”

“Colin Mitchell.”

‘Eh, Bay Mitchell, bir içki alır mısınız?” Sim on yerinden 

kalkarak pencerenin önündeki masanın üzerinde sıralanmış 

olan sürahilere yaklaştı.

“Hayır.”
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S im o n  g ü lü m sem esin i bastırarak bir kadehe iki parm ak  

brendi ko y d u kta n  sonra tekrar d ön d ü  ve ka lçasın ı konsola  da 

yarken  bir a ya ğın ı d iğ erin in  üzerine attı. M itch ell aynı yerde  

duruyor, b a k ış la r ı o d a d a  dolaşıyor, bazen d ik k a tin i çeken bir 

şeye k ıs ık  g ö zler le  bakıyordu. İsted iğ i cevaplar için  ipuçları 

topluyordu. İriyarı, g ü ç lü  bir g en çli ve S im o n ’ın  han ım ların  

çok çek ici b u ld u ğ u n u  ta h m in  ettiği egzotik  bir havası vardı.

"G ü zel A m e lia ’y ı b u lu rsa n  ne y a p a ca k sın ?" diye sordu S i 

m on. "A h ırd a  m ı ça lışa ca k sın ?  A tla r ın a  m ı ba k acak sın ?"

M itc h e ll ’in  g ö zler i iri iri a çıld ı.

"Evet, kim olduğunu biliyorum. Ancak bana senin öldüğün 

söylenmişti.” Simon kadehini kaldırarak içkisini bir yudumda 

içti. Karnının ısındığını hissederek gülümsedi. “Yani niyetin 

onun yanında çalışmak ve ona uzaktan hayranlık duymak mı? 

Ya da belki mümkün olduğunca sık bir şekilde onu ahırdaki 

samanların üzerine yatırmayı hayal ediyorsundur; başka biriyle 

evlenene ya da karnına çocuğunu bırakana kadar.”

Sim on doğrularak kadehini bıraktı ve kendini beklediği 

gibi -am a şaşırtıcı ölçüde etkileyici- yere deviren hamleye ha

zırladı. Çocukla birbirlerine girerek yerde yuvarlanırken küçük 

bir sehpaya çarptılar ve üzerindeki porselen bibloları etrafa 

saçtılar.

Sim on’ın hâkimiyeti ele geçirmesi sadece birkaç saniyesini 

aldı. Çocuğu incitmemek için uğraşmasa daha kısa sürerdi.

“Sakinleş,” diye emretti, “ve beni dinle.” Artık ciddi konu

şuyordu.

M itchell hareketsiz kaldı fakat yüzünden hâlâ öfke okunu

yordu. “Am elia hakkında asla bu şekilde konuşma!”

Simon ayağa kalkarak gencin de kalkmasma yardım etmek 

için elini uzattı. “Ben sadece açıkça görüneni işaret ediyorum.
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Hiçbir şeyin yok. Ona hiçbir şey veremezsin; onu geçindirecek 
durumun yok. Ona prestij kazandıracak b ir unvam n da yok.” 

Genç adamm dişlerini ve jornıruklanm  sıkm ası, bu ger
çekten ne kadar nefret ettiğim  gösteriyordu. “Bütün  bunları 
biliyorum .”

“Güzel. Şimdi,” diyerek Simon giysilerini düzeltti ve tekrar 

masarun arkasmdaki koltuğuna oturdu “ya sana kendini değerli 

kılacak bir şeyler elde etmene yardım  edeceğimi söyleseydim? 

Para, güzel bir ev, hatta belki uzak diyarlardan soyunun fiziksel 

özelliklerine uyabilecek bir unvan?”

Mitchell olduğu yerde dururken gözleri ilgiyle kısıldı. “Nasıl?’ 

“Ben senin gibi yetenekli bir gencin gerçekleştirebileceği 

bazı... faaliyetlerle uğraşıyorum. Bayan Benbridge’i kurtarmak 

için sergilediğin cüretkâr girişim den haberim  var. Doğru bir 

eğitim alırsan, benim için çok değerli bir kazam m  olabilirsin.” 

Simon gülümsedi. “Bu tekhiı başka kim seye yapm am . Bu jnız- 

den kendini şanslı say.”

“Neden ben?’ diye sordu Mitchell, şüpheci bir tavırla. Doğa- 

smda şüpheciydi ve Simon bundan haşlanm ıştı. Hiçbir şeyden 

haberi olmayan bir çocuk işine yaram azdı. “B eni tanımıyorsun. 

Neler yapabileceğim i bilm iyorsun.”

Simon onun gözlerine baktı. “Am a bir erkeğin değer verdiği 

kadm  için neler yapabileceğini biliyorum .”

“Onu seviyorum.”

“Evet. Hem de onu bulm ak için kendini tehlikeye ata

cak kadar. Benim  böyle bir adanm ışlığa ihtiyacım  var. Buna 

karşüık, im kânları olan bir adam  olm ana yardım  edeceğim.” 

“B u yıllar sürer.”  M itchell bir eliyle saçlarını sıvazladı. 

“B una dayanabileceğim i sanmıyorum. ”
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“K e n d in e  o lg u n la şm a k  için  zam an  tam . O nun da bunca  

y ıl neleri k a ç ır d ığ ın ı a n la m a sın a  izin  ver. Sonra, seni hâlâ  

isterse, k a ra r ın ı bir ço cuğun  değil, bir ka d ın ın  kalbiyle verdi

ğ in i b ilir s in .”

G en ç a d a m  u zu n ca  bir a n  h areketsiz kalırken, kararsızlığı 

neredeyse e lle  tu tu lu r  h ald ey d i.

“B ir  d e n e ,” d e d i S im o n . “N e  kayb edersin  k i? ”

M itc h e ll so n u n d a  n efesin i üfleyerek m asa n ın  ön ün deki 

k o ltu ğ a  çö ktü . “D in liy o ru m . ”

“Mükemmel!” Simon arkasına yaslandı. “Şimdi, düşüncem 

şu ...”

“Neden bana bir şey söylemedin?’ diye sordu Maria, hikâye 

sona erdiğinde Simon’a bir yabancıymış gibi bakarak. Öyleymiş 

gibi hissediyordu.

“Sana söyleseydim, mhuirnin," dedi Simon, “bu bilgiyi kar

deşinden gizler miydin? Elbette hayır. Ayrıca bu sim  paylaşmak 

bana düşmezdi.”

“Y a Am elia’nın acısı?”

“Şanssızlık am a benim hafifletebileceğim bir şey değildi.” 

“B ana onun hayatta  olduğunu söyleyebüirdin!” diye üs

teledi M aria.

“M itchell’in kendini Am elia’mn gözünde değerh kılmaya 

her şekilde hakkı vardı. Sevdiği kadımn peşinden koşmak için 

elindeki tek seçeneği kullandı diye ona kızamazsm. Onun neden

lerini benim kadar iyi anlayacak başka bir erkek daba çıkmaz.” 

Simon bir an  duraksadı ve sonra daha sakin bir sesle devam 

etti. “A ynca, kendi hayatıyla ne yaptığı kimsejd ilgilendirmez.” 

“Beni ilgilendirir,” dedi arkalarm dan gelen bir ses, “çünkü 

artık B ayan Benbridge’i de etkiliyor.”
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M aria oturduğu yerde döndü ve y ak laşan  adam ı gördü. 

“Lord W are,” dedi, morali bozularak.

Kont son derece rah at bir tarzda giyin m işti am a vücudu

nun ve çene kaslannm  gerginliğine bakıhrsa, akhn daki en son 

şey rahatlıktı. S iyah saçları, ensesindeki b ir  kurdele  dışmda 

süssüzdü ve ayakkabı yerine çizm e giym işti.

“N işanlı bu mu?” diye sordu M atm azel R ousseau. 

“Lordum ,” dedi Christopher, a yağa  k a lk ark en . “K ararldı- 

ğım zdan etkilendim .”

“Kendisi bana aksini söyleyene k a d ar,” dedi W are, asık 

yüzle, “B ayan Benbridge’in gü ven liğin i sorum luluklarım dan 

biri olarak görürüm .”

“A sırlardır bu kad ar eğlenm em iştim ,” dedi F ra n sız  kadm, 

sırıtarak.

M aria gözlerini k a p a y a ra k  k a ş la n m n  a ra sın ı ovaladı. A r

kasm da duran C hristopher elin i k a rıs ın ın  om zun a koydu ve 

hafifçe sıktı,

“B iri bana o lan lan  a n la ta b ilir  m i?” d iye sordu  W are. 

M aria, Sim on’a  baktı. S im on k a şla rın ı k a ld ırd ı. “B u n u  ne 

kad ar zarifçe ifade edebilirim  ki?”

“Z arafete gerek  yok,” dedi W are. “N e  cah ilim  n e de zayıf.” 

“E vlilik  yo lu yla  a ilem ize  k a tü m a k  n iyetin d e,” d iye h a tır

la ttı Christopher.

“Doğru,” dedi Sim on, gö zlerin i k ıs a ra k . O  a n a  k a d a r ya 

şan an ları an latırken , E ddin gton  g ib i p a y la ş ılm a m a sı gereken 

isim leri atladı.

“Y a n i şu m ask eli adam  C olin  M itch e ll m i?” d iye sordu 

W are, k a şla rım  çata ra k , “B a y a n  B en b rid ge ’in  esk id en  âşık 

olduğu çocuk m u? V e  o o lduğun u  b ilm iyor m u?” _

“A rtık  biliyor,” d iye m ırıld an d ı T im .



“B iz burada konuşurken, M itchell ona her şeyi anlatıyor," 

diye açıkladı Christopher.

A rkaların dan  bir gürültü duyuldu ve hepsi dönüp baktık

larında Pietro’yu  gördüler; zavalh adam ın ağzı açık kalm ıştı 

ve ayakların ın  dibine düşm üş bir valiz vardı. “Bu m ümkün 

değil!” dedi arabacı, heyecanla. “Colin öldü!”

M aria, Sim on’a baktı; Simon yüzünü buruşturdu.

“Bu her an biraz daha nefes kesici oluyor,” dedi M atmîizel 

Rousseau.

“Sen iğrenç bir yaratıksın ,” diye çıkıştı Simon.

Christopher’a bakan  M aria, ayağa kalkm ak istediğim belli 

etti ve kocası geri çekildi. ‘İşlerin  nasıl gittiğini görmem gerek.”

“G erek  yok,” diye m ırıldandı Christopher, k an sım n  öte

sinde bir yere bak arak .

B ütü n  başlar özel yem ek salonuna uzanan koridora döndü. 

A m elia  k ıza rm ış gözler, k ızarm ış bir burun ve darm adağınık 

saçlarla  d ış a n  çıktı.

M itchell hem en  ark asm d a göründü ve görünüşü M aria ’yı 

h a zır lık sız  yak a la d ı; onu gören herkesi şaşırttığı gibi. Seçkin 

giysileri v e  gu ru rlu  ta v ır la n y la , h izm etkârhğı çağn ştıran  h iç

b ir y a m  yoktu. Son derece yakışikh , siyah saçh, ka im  ve uzun 

k irp ik lerle  çevrelen m iş koyu  ren k gözlü, seksi dudakh. güçlü 

çeneh ve  u zu n  boylu  b ir adam dı. O da y ıkılm ış ve  ağır yaralan 

m ış gibi görünüyordu. İk isin i de görünce M aria'm n içi sızladı.

“A m e h a ...” W are ’in  k ü ltü rlü  sesinde endişe vardı.

A m e lia ’m n  d algm  ve  şaşk m  b a k ış la n  onunkilere döndüğü 

anda gözleri y a ş la r la  doldu.

K o n t’u n  göğsün den  h a fif bir h ırütı yajnidı.

“Colin.” Pietro’nun acı sesi, bütün açıklamalai"m travm asını 

daha da derin leştirdi.
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Olayların akışıyla d ikkati dağılm ış olan M aria, M itchell’e 
j'aklaşıp sorusunu sorana kadar W are’in  n iyetin i anlamamıştı: 
“Sen kendini beyefendi m i sam yorsun?’

M itchell’in çenesi gerildi. “Ö yle olduğumu biliyorum .” 
Ware, bir eldivenini M itche ll’m ayak ların ın  dibine attı. 

“O zaman bedelini ödemeni istiyorum .”

“Ödeyeyim.”
“Yüce Tanrım,” dedi M aria, elini boğazına götürerek. 

Christopher yanmdan ayrıldı. Kont’un yanma gelerek durdu. 

“Şahidiniz olmaktan gurur duyarım , Lordum .”

“Teşekkür ederim,” diye karşılık verdi W are. 

“Mitchell’inki de benim,” dedi Simon, onlara katılarak. 

“Hayır!” diye bağırdı Am elia, dehşetli bakışların ı ikisinin 

arasmda dolaştırarak. “B u saçm alık.”

M aria onu geri çekti. “A raların a  girem ezsin.”

“Neden?” diye sordu Am elia. “B una gerek yok ki.”

W ar.”

“Bristol’da bir evim var,” dedi W are. “O raya  çekilmemizi 

öneriyorum. O zam an izleyicilerim iz güvendiğim iz kişilerden 

oluşabilir.”

M itchell başıyla onayladı. “G ittiğim  y er orası; dolayısıyla 

yer benim için de uygun.”

“Buna ben neden oldum .” A m elia  ya lva ran  gözlerle abla- 

sma baktı. “B ütün bunlar benim  bencilliğim  yüzünden oldu. 

Nasıl durdurabilirim ?”

“O lan oldu,” dedi M aria, A m elia ’nın sırtın ı yatıştıran  bir 

tavırla okşarken.

“Ben de onlarla gitm ek istiyorum .”

“B u akılhca olm az.”
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Christopher ona döndü ve Amelia eniştesinin onaylama
dığını yüzünden anladı. Eniştesinin onların gitmesini neden 
istediğini bilmiyordu fakat bunu daha sonra sorabilirdi. Ancak 
St. John’a kesinlikle güveniyordu ve onun için en önemli şeyin 
kendisinin sağhğı ve mutluluğu olduğunu biliyordu.

“Ben de gitmek istiyorum,” diye tekrarladı Amelia, daha 

ısrarcı bir tavırla.

“Şişşt,” dedi Maria. “Bunları sıcak bir banyo yaparken ve 
giysilerini değiştirirken konuşabiliriz.”

Kardeşi başıyla onayladı ve sıcak su dolu bir küvet iste

mek için uzaklaştılar. Herkes kendi düşüncelerine dalarken, 

karşı köşede gölgelerin arasm da oturan bir adamı kimse fark 

etmemişti. Giderken daha da az dikkat çekti.

D ışan  çıktığında, Jacques şapkasının kenarım çekiştirdi 

ve biraz ileride bekleyen arabaya doğru derledi.

Kapıyı açıp içeri baktı. “Mitchell bir düello daveti aldı.”

Cartland gülümsedi. “Arabaya bin de, bana her şeyi anlat ”
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On Dördüncü Bölüm

Christopher St. John kadar görmezden gelinmesi imkânsız 

ve enerjik bir adamın istediğinde görünmez olabilmesi 

Am elia’yı her zam an şaşırtırdı. Şimdi de Bristol’a giderlerken 

M aria’yla aym  kanepeyi paylaştığım neredeyse fark etmemişti 

Am elia içini dökerken St. John ağzım büe açmamıştı ve genç 

kadm sessizliği için eniştesine minnettardı. Ünlü bir suç impa

ratorunun bir kadım n aşkla ügüi sızlanmalarmı saatler boyunca 

dinlemeye taham m ül edeceğine çok az kişi inanırdı ama St. 

John bunu yapıyordu; hem de çok iyi yapıyordu.

“Ona kendisini bir daha görmek istemediğini mi söyledin?’ 

diye sordu M aria, nazikçe.

“W are onu düelloya davet edene kadar niyetim buydu,” 

dedi Am elia, burnuna tuttuğu mendüin arkasmdan. Önceki 

gün Swindon’a  giderlerken hiçbir şey anlatm ak istememişti. 

Ancak bugün konuşm asm ı engelleyecek kadar ağlamadan Co

lin hakkında konuşabilm hale gelmişti. “Ayrıyken daha mutlu 

olacağız.”

“Şim di daha m utlu görünmüyorsun.”



“Hayatıma devam ederken olacağım; Colin’in de öyle.” 

Amelia iç çekti. “Kimse her gün olmadığı biri gibi davranır

ken mutlu olamaz.”

“Belki de rol yapmıyordur,” dedi Maria, yine nazikçe.

“Ne olursa olsun, yeni Colin eskisiyle aynı şüpheleri taşıyor. 

Başardığı her şeye rağmen, hâlâ birkaç gün öncesine kadar 

W are’in daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyormuş. Bana 

danışmadan benim adıma kararlar vermeye devam ediyor. 

Çocukluğumda böyle davranışlara yeterince m aruz kaldım.” 

“Geçmişinin bugününü gölgelemesine izin veriyorsun.” 

‘Y a n i Colin’in davranışlarm ı savunuyor musun?” diye 

sordu Amelia, gözlerini iri iri açarak. “N asıl savunabilirsin? 

Yaptıklarında iyi bir taraf bulamıyorum. Zengin, evet -sahip 

olduğu her şeyin kalitesi düşünülürse, bu a çık - fakat bunu 

kederime ve kalp kırıklığım a layık  olma endişesiyle başarm ış 

olması aşkım a bir fiyat biçiyor ve buna hoşgörü gösteremem.” 

“D avram şlarm ı savunm uyorum ,” diye m ırıldandı M aria, 

“ancak seni sevdiğine ve senin için en iyisin i yaptığın ı düşün

düğüne inamyorum. A ynca senin de onu sevdiğine inamyorum. 

Bunun iyi bir tarafı olduğu şüphesiz.”

Amelia bir ehyle eteğini düzeltti ve pencereden dışan  baktı. 

A rkalan n da Jacques, B ay Q uinn ve M atm azel Rousseau’yla 

paylaştığı arabasıyla Colin gehyordu. W are kendi arabasıyla en 

öndeydi. Am elia hem kelim e hem de m ecaz anlam ıyla  ikisinin 

arasm da kapana kısılm ıştı.

“Tutkunun şairlerin bizi inandırdığı gibi olm adığını anla

m aya başladım ,” dedi.

Karşı kanepeden şüpheh bir şekilde boğuk bir ses geldi 

am a Am elia kısık  gözlerle St. John’a bir bakış attığında, eniş

tesinin yüzü kesinlikle ifadesizdi.
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“Çok ciddijdm,” diye üsteledi Ameüa. “Bu son haftalardan 

önce hayatım düzenli ve rahattı. Aklım başundaydı. Ware mem

nundu; siz ikiniz de öyle. Colin’in de kendi tarzmda devam eden 

bir hayatı vardı. Şimdi hepimizin bayatlan altüst oldu. Lord 

Welton’la benzerliğimin fiziksel özelliklerin ötesine geçtiğim 

görmenin beni ne kadar üzdüğünü tahmin bile edemezsiniz.”

“Ameha. Bu tam anlamıyla saçmalık!” Maria’mn sesi sertti.

“Öyle mi? Ajmen onun yapacağı şeyleri yapmadım mı? 

Sadece kendi zevkim in peşinde koşmadım mı?’ Ameüa başım 

iki yana salladı. “Kendi zevki yerine görevleri için yaşayan bir 

kadın olmayı tercih ederdim. O zaman en azmdan onurum 

olurdu.”

M aria’m n koyu renk gözlerinde endişeh bakışlar belirdi. 

“Senin sinirlerin bozulmuş. U zun bir yolculuk oldu ve Swin- 

don’daki han pek iyi bir yer değüdi. Ancak neredeyse Bristol’a 

geldik ve bir-iki gün dinlenmeye ihtiyacm var.”

“D üellodan önce mi, sonra m ı?’ diye sordu Amelia. aksi 

bir tavırla.

“U fak lık ...”

U zaklardan bir bağırış duyuldu ve araba döndü. Amelia 

eğilerek pencereden dışarı baktı ve bakım lı, uzun bir yolun 

bağlandığı, ortasında büjdikçe bir süs havuzu bulunan yuvar

lak araba yolunu gördü. H avuzun diğer tarafmda yükselen 

saray yavrusu  villa, zarif sütunları ve rengârenk çiçekliklerle 

sarümış geniş verandasıyla nefes kesici bir güzelliğe sahipti.

A rabalar basam aklarm  önünde durduğunda, gri-siyah 

üniform alar giym iş hizm etkârlar dışai-ı döküldü. İlk inen St. 

John oldu. Sonra M aria ve Amelia’nın da inmesine yardun etti.

“Hoş geldiniz,” dedi W are, onlara katılırken. Amelia’mn 

eldivenli elini dudaklarına götüriü-ken hafifçe gülümsedi. Açık
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mavi pantolonu ve gözlerine uyan renkteki ceketiyle muhte
şem görünüyordu. Ameha’nm karşılık verdiği gülümsemeyse, 

Ware’in cazibesini açıkça gösteriyordu.

“Eviniz çok güzelmiş, Lordum,” diye m m ldandı Maria.

‘Teşekkür ederim. Umarım içeri girdiğinizde daha da çok 

beğenirsiniz.”

Hepsi birlikte dönüp Colin’in arabasına baktılar. Amelia 

onu görmeye kendini hazırlarken önceki gün sürekli yaptığı 

gibi yalvaran gözlerle bakmasım bekliyordu.

Ne yazık ki arabasmdan inerken ve vahşi bir kedi gibi ken

dinden emin, zarif adımlarla yaklaşırken Am eha’mn üzerinde 

yarattığı etkiyi hiçbir hazırlık haiîfletemezdi. Lanet olasıca 

herif! Her zaman genç kadım  baştan aşağı ürperten hayvani 

bir zarafetle hareket ederdi zaten. Şimdi o üstü kapalı cinsel- 

hğin yatakta nasıl ifadesini bulduğunu bildiğinden, Am eha’mn 

üzerindeki etkisi daha da kötüydü.

Hissettiği karşı konulmaz çekim i gizlem e çabasıyla başını 

çevirdi.

“Lordum,” dedi Cohn, gizlemeye gerek görmediği düşmanca 

tavrımn kabalaştırdığı sesiyle. “B iri bana en yakın  hanın ye

rini tarif ederse, hemen yolum a devam  edeceğim. B ay  Quinn 

daha sonra gerekh ayarlam aları yapm ak için geri dönecek.” 

“Burada kalm anızı isterim,” dedi W are, herkesi şaşırtarak. 

Am elia afallam ış bir halde ağzı açık ona baktı.

“Bu im kânsız,” diye itiraz etti Cohn.

“Neden?” diye m eydan okudu W are, k aşlarım  kaldırarak. 

Cohn’in çenesi gerildi. “K endi nedenlerim  var.”

“Nedir?” diye sordu St. John, A m elia ’yı tedirgin  eden bir 

ses tonuyla. Görünüşe bakılırsa eniştesi konuşm alarda kendi

sinin görmediği bir şeyi yakalam ıştı. “Size yardım cı olayım.”



“Buna gerek olm ayacak,” dedi Colin, gergin bir tavırla. 

“Siz B ayan  B enbridge’in güvenliğini sağlajnn. İhtiyacım olan 

tek yardım  bu.”

“Tehlikedeysen,” dedi M aria, “yalanım ızda olmanı tercih 

ederim. B elk i b iz de handa kalsak  iyi olur.”

“Lütfen,” dedi W are, her zam anki gibi sakin ve kendinden 

emin bir tavırla. “Y abancıların  sürekli gelip gittiği halka açık 

bir yerdense, burası herkes için daha güvenli olur.”

“St. John,” dedi Cohn. “Sizinle biraz konuşabilir miyiz?’ 

St. John b aşıy la  onaylayarak izin istedi. İki adam biraz 

u zaklaştılar ve k ıs ık  sesle konuşm aya başladılar. Konuşma 

ilerledikçe ik isi de heyecanlam yordu.

“N eler o luyor?’ diye sordu Am eha, ablasm a dönerek. 

“K eşke bilseydim ,” diye cevap verdi M aria.

“İzninizle B ayan  Barney size odalarınızı göstersin,” dedi 

Ware, jdizünde hafif bir gülüm sem eyle basam aklarm  dibinde 

bekleyen k âh ya  kadım  işaret ederek.

“Ben neler olduğunu öğrenmek istiyorum,” dedi Ameha. 

‘İstediğini büiyorum,” diye mırüdandı Ware, elim Amelia’mn 

behne koyup onu vü laya  yönlendirirken. “Ve ben de öğrenir 

öğrenmez her şeyi anlatacağım a söz veriyorum.”

“G erçekten m i? ’ Am eha şapkasm ın gölgeliğinin altmdan 

ona baktı.

“Elbette. San a hiç yalan  söyledim m i?’

Am eha m esajı anlam ıştı. Ben M itchell değilim, diyordu. 

Sana karşı daim a dürüst oldum. Ameha minnettar bir tavırla 

ve titrek b ir şekilde gülüm sedi. M aria kardeşine katıldı ve 

birlikte B ayan B arn ey’nin arkasından eve girdüer.
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Colin, Lord W are’in A m elia ’y i v illay a  gö tü rü şü n ü  izlerken 

genç kadını çekip diğerlerinden ayu 'm am ak için  ken d in i zor 

tutuyordu. Onu başka bir adam la birlikte görm ek dayanılm azdı. 

Bir asidin yapacağı gibi onu yakıyor, kavuruyor, eritiyor, geride 

bir boşluk bırakıyordu.

“Bence k alm alısın ız,” dedi St. John, C olin ’in  dikkatin i 

A m elia ’mn gidişinden u zak la ştıra rak .

“A n lam ıyorsun uz,” d iye itira z  e tti Colin. “R ead in g’den 

ayrıldığım ızdan beri izlen iyoruz. B ay a n  B en bridge ’den uzak 

durursam , teh likeyi de ondan u zak la ştırm ış  olurum .”

St. John’ın yüzü  asıktı. ‘T a b ii tek ra r peşinizden gelm ezse,” 

diye vurguladı. “B u rad a  k a lm ası daha gü ven li olur.”

“L an et olsun! B un u  d ü şü n m em iştim .” B ir  elin i ensesine 

koyan Colin, kendisine acı v eren  gergin  k a sla rı ovaladı. “Şim 

diki tutum u düşün ülürse, bu n u  y ap a cağ ım  hiç sanm ıyorum .” 

“A m a em in olam azsım z; ben  de öyle. D olayısıy la  bence 

tem kini elden b ırak m am ak  en  iy isi olur.”

“O nu b ir şeküde en gelleyem ez m isiniz?” diye sordu Colin. 

“C artlan d ’m  ona y a k laşm asm a  izin  verUem ez. A m elia ’m n be

nim  için ne k a d ar değerli olduğunu a n la rsa  onu kullanm ak 

isteyecektir.”

“ S iz  onu engelleyebüdiniz mi? B enim  m ucizeler yarat

mam ı beklem eyin.” St. John gülüm sedi. “K arım , İngUtere’nin 

En Ö lüm cül K adım  olarak  görülüyor v e  kardeşin e  büdiği her 

şeyi öğretm iş. A m elia  en iy i adam lara  k a rşı kılıç sallayabüir 

ve herkesten daha iyi bıçak fırlatabilir; benden büe. Peşinizden 

gelm eye k a rar verirse, b ir  yolunu bulur.”

Colin gözlerim  kırpıştırdı ve teslim iyet anlam m da nefesini 

bıraktı. “N edense bu açıklam a beni o kad ar da şaşırtm adı.”
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“Anneleriyle tanışm ayı çok isterdim. Çok sıradışı bir kadın 
olduğundan em inim .”

“Benim  sosyal kaynaşm alar için zamamm yok,” diye ho
m urdandı Colin. “Y a  avcı olacağım ya da av ve İkincisi bana 
hiç uymaz.”

St. Jo h n  başıyla onayladı. “Anlıyorum .”
“Keşke Matm azel Rousseau o gece olanlarla ilgih Jacques’m 

tanıklığm a inansayd ı ama bım u reddediyor. Nedenini anla
yam ıyorum . Neden onu tam amen görmezden geliyor? Neden 
Cartland’m  sözüne herkesinkinden daha çok inam yor?’

“Hanımefendinin neyin peşinde olduğunu bilmiyorum ama 

size ihtiyacınız olan bütün desteği sağlayabilirim. Bu gece sizin 

dikkatinizi gerektiren çok az şey var. Adamlarımın şehirde 

araştırm aya başlam asına izin verin. K a ld ıkları yerden yarm 

siz devam edersiniz. B ir gece için sakinleşmenin Amelia’yı 

peşinizden koşm aktan vazgeçirecek kadar sakinleştireceğine 

inamyorum.”

Geceyi A m elia  ve Lord W are’le aym  ortamda geçirme dü

şüncesi çok fazla  acı veriyordu.

“K alacak m ısınız?’ diye sordu Kont, onlara katılırken. “Biz 

burada konuşurken siz ve dostlarınız için odalar hazırlanıyor ” 

“Teşekkür ederim.” Colin’in söyleyebildiği tek şey bu oldu. 

“Diğerlerine söylerim .” Olduğu yerde dönerek uzaklaştı.

St. John arkasm dan  bakarken genç adamm duruşundaki 

gerginliği ve  adım larm daki öfkeyi fark etmişti. “Amelia’yı se

viyor.”

“Bunu görebiliyorum .”

St. John başını çevirince Kont’un Mitchell’i kısık gözlerle 

izlediğini gördü. “Ben neden kalm asım  istediğimi büiyorum. 

Ama sizin nedeninizi çözemedim.”
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“B ir arada olursak, farklılrklanmız daha da belirginleşir.” 
Ware, St. John’a döndü. “Ben Amelia için en iyi seçeneğim. 
Bundan bir an bile şüphe etseydim, aralarından çekilirdim. 
Onun mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Ama 
Mitchell’in ona bunu verebileceğim sanmıyorum.”

“Önünüzdeki düello düşünülürse, M itchell zorlu b ir rakip. 
Yıllardır kurnazhğı ve kıhç becerisi sayesinde hayatta kalmış.” 

“Ben de beceriksiz değdim,” dedi Kont, rahatça, “o becerileri 
daha uygar yollardan elde etmiş olsam da.”

St. John başıyla onayladı ve Ware’in sessiz önerisiyle eve 

doğru yürüdü. Tim arkadaki arabadan sandıklarm ve hizmet- 

kârlarm indirilmesiyle ilgileniyordu. MitcheU, Matmazel Rous- 

seau’nun sırıtarak arabadan inmesine yardım eden Quinn’e 

çatık kaşlarla bakıyordu.

St. John, küçük kardeşle evlenmek için bu tür zorluklarla 

karşılaşan başka erkekler olup olmadığını merak etti. Başım 

iki yana sallayarak basamakları çıktı ve kansm ı bulacağım 

bildiği, kendilerine ayrılmış olan süite doğru yürüdü. Birlikte, 

önlerindeki birkaç günün olaylarıyla ügüi stratejilerini plan- 

layacaklardı.

Bu düşünce onu gülümsetti.

Yıkanmış, giyinmiş ama hâlâ sarsılmış halde olan Amelia, 

yatak odasmdan çıkarak uzun galeride hızh adımlarla yürüdü. 

Maria ona beş çaymdan önce biraz uyumasım söylemişti fakat 

Ameha uyuyamazdı. Dolaşmak, bacaklarım rahatlatmak, temiz 

hava almak ve kafasını toplamak istiyordu. Hızlı bir yürüjdi- 

şün birçok hastalığa iyi geldiğini çocukluğunda öğrenmişti ve 

şimdi buna şiddetle ihtiyacı vardı.

“Ameha.”



Adını duyunca durEiksadı. Dönüp baktığında Lord Ware’in 
koridorun ilerisindeki bir odadan çıktığını gördü. Reverans 
yaptı. “Lordum.”

Ware onun yürüyüş çizmelerine baktı. “Sana katılabilir 
miyim?”

Amelia bir an için nazikçe itiraz etmeyi düşündü ama 
sonra vazgeçti. Düşünceleriyle baş başa kalmayı istemesine 
rağmen, W are bir açıklam ayı hak ediyordu; çok istiyorsa onu 
azarlamak için bir ftrsatı da. “Onur duyarım”

Ware etkileyici tavrıyla gülümseyerek genç kadına yaklaştı. 
B ir toprak sahibi gibi giyinmişti ve bu rahat tarz ona uyuyordu. 
Amelia’ya Lincolnshire’daki karşüaşmalarmı hatırlattı ve bu 
da içtenlikle gülümsemesine neden oldu.

“Gülümserken gözlerinin içi güldüğünde,” diye mmldandı 

Ware, “çok daha güzel oluyorsun.”

“Çünkü sen çok yakışıklı görünüyorsun,” diye karşüık 

verdi Amelia.

Ware, Amelia’nın elini dudaklarma götürdü ve genç kadmm 

omzunun üzerinden baktığmda, Mitchell’i koridorun ucunda 

alev saçan gözlerle ikisini izlerken gördü. Amelia’mn elini ko

lunun altma sokarak onu merdivene doğru sürükledi; oradan 

alt kata inip arka bahçeye çıkacaklardı.

Bütün yol boyunca rakibinin bakışlanıun sırtım deldiğini 

hissetti.

Colin, Lord W are’in Amelia’yı sahiplenişmi izlerken o kadar 

öfkeliydi ki duygulanmn şiddetinden kendisi bile korktu.

Buna dayanamıyordu.

“Kendinizi oyalayacak bir şeyler bulmalısımz, mon ami," 

dedi Jacques, aniden ve sessizce yaklaştığı için Colin’in irkü-
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meşine neden olarak. “Süı-ekli onu düşünüp durursanız üzücü 
sonuçlarla karşılaşacaksm ız.”

“Ben hep onu düşünüp durdum zaten,” diye h ırlad ı Colin. 
“Başka türlü yaşamajn bilm iyorum .”

“Zam ana ihtiyacı var. Ona bu zam anı tam m ak için  gös
terdiğiniz taham m üle hayran lık dujoıyorum .”

Colin jn ım ruklai'in ı sıktı. “Taham m ül değil. Sadece b irin i 
onun önünde öldürmek istem iyorum , hepsi bu.”

“Alors“ ... gitm elisiniz. Kendin izi oyalayacak b ir şeyler 
bulm ahsm ız.”

Colin sert bir şekilde nefes alarak başıyla onayladı. Şans 

eseri Amelia’yı W arele birlikte gördüğünde zaten bunu yapmak 

niyetindeydi. Bakışlarını çiftin az önce durduğu yerden ayır

mak için kendini zorladı. “Amacım da buydu. Seni arıyordum.” 

“Benden istediğiniz nedir?’ diye sordu Fransız, her zamanki 

gibi asık yüzle bakarak.

“Şehre gidemem. Bayan Benbridge’in izleyeceğinden endi

şeleniliyor ve ben bunu pek olası bulm asam  da, talepleri hâlâ 

geçerh ve dolayısıyla kalm am  gerekiyor.”

“Anhyorum .”

“St. John, Bristol’da onun için çahşanlan harekete geçirmek 

için bir adam ım  gönderiyor. Gidip araştırm ayı yönet. Onlara 

ne arayacaklarım , ne beklem eleri gerektiğini anlat. Önemli 

bir şey bulursan hemen bana haber gönder.”

Jacques başıyla onayladı ve hem en yola çıktı. Fransız ana 

merdivene yöneldi; Cohn hizm etkârlannkini kullandı. Merdiven 

mutfağm yam nda sona erdi ve Cohn teslim at kapısm dan çıkıp 

ahırlara yönehrken şaşkm  bakışlara  aldırm adı.
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Attığı her adımda ayaklan daha ağır geliyor, kalbi kendisini 

Amelia’nın yaptığı gibi derinden yaralayacak olan karşılaşma

nın ağırlığını hissediyordu.

Ahırlara sessizce girdi ve sakinleşmek için tanıdık gelen 

at ve saman kokulannı içine çekti. Kokusu havayı doldurarak 

ortamı rahatsız ederken hayvanlar huzursuzca kıpırdandı. Et- 

rafina bakınarak seyis bölmesini aradı. Kapıyı bulımca adımlan 

yavaşladı. Bir adam kapınm  pervazm a dayanmış, yarah, öfkeli 

gözlerle onu izliyordu.

Ydlar Pietro’ya nazik davranmıştı. Kanundaki hafif göbeği 

dışında, vücudunun geri kalan ı hâlâ formda ve güçlüydü. Şa- 

kaklannda ve sakalm da beyaz teller vardı fakat teni pürüzsüz 

ve kınşıksızdı.

“Amca,” dedi Colin, keder ve şefkatle boğazmda bir şeyler 

düğümlenirken.

“Benim tek  yeğenim  öldü,” dedi Pietro, soğuk bir tavırla.

Colin reddeden b ir ta vır la  jdizünü buruşturdu. “Seni çok 

özledim.”

“Yalan  söylüyorsun! Ö ldüğünü düşünmeme izin verdin!”

“B ana fark lı b ir yaşam  firsatı sunuldu.” Colin sessiz bir 

yakanşla ellerim  öne uzattı. “K abul etm ek için tek bir şansım 

vardı ve tereddüt edem ezdim .”

“Y a ben?” diye sordu Pietro, durduğu yerde doğrularak. 

“Ya benim acım? B un un  senin için bir anlam ı yok m uydu?’

“Benim acı çekm ediğim i mi sam yorsun?’ diye homurdandı 

Colin, sevdiği b ir k iş i tarafın dan  daha suçlanmamn kırgınlı

ğıyla. “Ö lm üş de olabilirdim .”

“O zam an neden yaptın?” Pietro yeğenine yaklaştı. “Böyle 

bir şeyi neden yap m ış olabileceğini anlam aya çalıştım ama 

anlamıyorum.”
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“Daha önce kimseye verebilecek b ir şeyim  yoktu. Sevdik
lerim e rahat b ir hayat sunmam mümkün değildi.”

“N asıl b ir rah atlık ? Benim  hayatım daki tek rahatsızlık, 
senin arkandan yas tutm aktı!”

‘Y a  özgürlük?” diye çık ıştı Colin. ‘Y o lcu lu k larla  ve keşif
lerle dolu bil" hayat? Daha önce yapam azdım  am a şim di sana 
bunları sunabilirim .”

Pietro ’nun yak ışık lı yüzü acıyla  doldu. “Ben  basit b ir ada
mım, Cohn. Başım ı sokacak b ir yer... yem ek... aile. M utlu  
olmam için bu kadarı yeter.”

“Keşke benim ihtiyaçlarım da bu kadar basit olsaydı.” Colin 

en yakındaki bölmeye yaklaştı ve kollarını kapınm  üzerinde 

kavuşturdu. “Amelia’mn mutlu olmasmı istiyorum ve ona sahip 

olmak için bulabildiğim tek yol buydu.”

“Cohn...” A m casm m  iç çektiğini duydu. “Onu hâlâ  sevi

yorsun.”

“Onu sevmemeyi bilm iyorum  ki. Saçım ın ve tenim in rengi 

gibi içime kazınm ış, bir parçam  olmuş.”

Pietro yeğeninin yan ın a geldi. “Seni k am p ta büyütm eliy

dim. O zam an u laşam ayacağm  şeyleri istem ezdin.”

Colin gülüm seyerek ve am casına baktı. “A m elia  ve ben 

m utlaka bir yerde yine karşılaşırd ık .”

“Şim di Çingene kam n la  konuşuyorsun.”

“Evet, öyle.”

İkisi de söyleyecek doğru şeyi b u lm aya  çalışırken  uzun 

bir sessizlik oldu. “N e k a d ar zam and ır İngiltere ’desin?” diye 

sordu Pietro, sonunda.

“B irkaç haftadır.”

“Birkaç haftadır buradasm  ve beni görm eye gelm edin mi?” 

Pietro başım  ik i yan a salladı. “Seni tam yorm uşum  gibi hisset-
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jtıiyorum. Büyüttüğüm  çocuk başkalannın duygularına daha 
çok değer verird i.”

Colin neden olduğu acıdan üzüntü duyarak elini Pietro’nun 
omzuna koydu. “Sevgim den şüphe ediyorsan, nedeni seni ye
terince sevmemem değü, onu çok fazla sevmemdir. Ameüa’yı 
hak etmek için  her yere gider, her şeyi yapardım .”

“Yapm aya karar verdiğin şeyi başarmış gibi görünüyorsun,” 
dedi Pietro, sakince. “G iysilerin  ve araban gerçekten çok güzel.” 

“A rtık  hepsi boşuna gibi görünüyor. Senin gibi o da bana 
kızgın. B en i bağışlayıp  bağışlam ayacağını bilm iyorum  ve ba- 
ğışlasa büe a rtık  her şeyi kaybettim .”

“Hiç de değil. Ben daima yamndayım.”

Colin’in gözleri doldu ve hızh, sarsak hareketlerle hemen 

gözlerini sildi. A m cası bir an ona baktı, nefesini bıraktı ve 

daha fazla  dayan am ayarak  yeğenine sarıldı.

“İçinde h â lâ  eski Cohn’den kalm tılar var,” dedi, sertçe. 

“N eden olduğum  acı için çok üzgünüm,” diye hsüdadı Co

lin. B oğazı daha yü k sek  sesle konuşmasma izin vermeyecek 

kadar kasılm ıştı. “Sadece sonu gördüm; arada olanları değü. 

Her şeyi istedim  ve  şim di hiçbir şeyim yok.”

Pietro başım  ik i yan a sallayarak geri çeküdi. “Henüz vaz

geçme. B un un  için çok çahştm .”

“Sen  beni bağışlayabilir misin?’ Hiç olmazsa birinin sevgisim 

geri kazan abilirse, belki diğerini kazanma şansı da olabüirdi.

“B elki.” A m casm ın  sakalım n derinliklerinde bir sm tış be

lirdi. “B ak a ca k  a ltı atım  var.”

Colin yan d an  gülüm sedi. “Hizmetindejnm.”

“H aydi.” P ietro kolunu Colin'in omzuna attı ve neşeh bir 

tavırla onu seyis bölm esine doğru itti. “Üzerim değiştirmen 

gerek.”
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“Giysilerim mahvolursa yenilerini alabilirim .”

“Hım m...” Amcası ona düşünceli gözlerle baktı. “Ne kadar 
zenginsin?”

‘Tahmin edemeyeceğin kadar.”
Pietro bir ıslık çaldı. “Bana nasıl başardığını anlat.” 
“Elbette.” Colin gülümsedi. “Yeterince zamanımız var.”

Akşamüstüydü. Güneş batıda alçalırken akşam yemeği hazır- 

larayordu. Ware’in konuklan bu gece şehirde olacağından daha 

erken yiyecek, sonra akşamı salonda geçirecek, herkesi etkisi 

altına alan gerginliğe aldırmamaya çsıhşacaklardı. Ortamın 

sevimsiz olacağı şüphesizdi fakat Ware onun dışmda herkesi 

etkileyen duygusal çalkantıları anlayabiliyordu. Amelia’ya de

ğer veriyordu ve onu kendi ihtiyaçlanna en uygun eş olarak 

görüyordu. Diğerleriyle arasındaki tek bağ da buydu.

“Mitchell kaldı,” dedi, arka bahçede yürürlerken Amelia’ya 

bakarak.

“Ah!”

Amelia bakışlarını ileri dikti. Ware iç çekerek durdu ve 

dolajnsıyla onu da durmak zorunda bıraktı.

“Konuş benimle, Ameha. Bu her zaman dostluğumuzun 

gücünün özünü oluşturan şeydi.”

Ameha titrek bir şeküde gülümseyerek Ware’e döndü. “Sana 

bunu yaptığım için çok üzgünüm,” dedi genç kadm, pişmanhkla. 

“Geri dönüp bu hafta olanları değiştirmem mümkün olsa bunu 

yapardım. Yıllar öncesine geri döner ve seninle uzun zaman 

önce evlenirdim.”

“Öyle mi?” Ware onu kendine çekti ve ellerini hafifçe Ame- 

lia’mn beline koydu. Genç kadımn arkasında yükselen güller, 

bir gölete açılan kemeri sarıyordu. Karahindiba tohumlan esin
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tiyle sürükleniyor, büyüleyici bir kadın için büyüleyici bir fon 

yaratıyordu.

“Evet. Ben yıllardır onun yasım tutarken, o güçlenip zengin

leşmiş.” Am elia’mn dudaklarının arasmdan bir bin iti döküldü. 

“Beni terk ederken hiç zorlanmamış. Terk edilmekten bıkıp 

usandım artık. Önce babam, şimdi de Cohn.”

Am elia geri çekildi ve kararh bir zarafetle hareket eden 

uzun bacaklarıyla yürüm eye başladı.

“Ben seni hiç terk etmedim,” dedi W are, en büyük gücü 

olduğunu bildiği şeyi vurgulayarak. “Yanım da olmandan o k a 

dar zevk alıyorum ki bunu asla yapamam. Bu dünyada benzer 

duygular hissettiğim  çok az insan var.”

“Biliyorum. T an n  seni korusım. Bu yönünü çok seviyo

rum.” Amelia hafifçe gülümsedi. “K aranm ı vermemi sağlayan 

da bu oldu. D aim a destekleyici oldun. Olm adığm  biri olmaya 

çalışmıyorsun. Ağırbaşlı olmam için beni teşvik ediyor, bir 

hammefendiye yakışır şekilde davranm ayı öğretiyorsun. B ir

birimize iy i gehyoruz.”

W are düşünceli bir tavırla kaşlarım  çattı. “Am elia. Ağır- 

başhhk ve hammefendihk konularmda düşüncelerini detayhca 

konuşmak isterim. Beni bağışla ama bunları en çekici özellikler 

olarak görmekte zorlanıyorum. Seni en çok çeken şeyin dost

luğumuz ve rahat iletişim im iz olduğunu düşünmek isterdim.” 

Amelia durdu ve açık yeşü eteğinin ucu yavaşça ayak 

larına doğru indi. “Şu son günlerde bir şeyi anladım. Ware. 

Tıpkı Welton gibi benim de um ursam azlık eğilim lerim  var. O 

bencil dürtüleri dizginleyebilm ek için belli bir ortama ihtiyaç 

duyuyorum.”

“Ve ben de o ortamı sağlıyorum.”

Amelia gülümsedi. “Evet. Evet, öyle.”



“Hımm...” Ware çenesini ovaladı. “Ve Mitchell ise tam 
aksine bu umursamaz dürtülerine ilham mı veriyor?”

“‘Kışkırtıyor’ demek daha doğru bir tanım olurdu ama 

evet, öyle.”
“Anlıyorum.” Ware’in yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. 

“Onun rolü benimkinden daha eğlenceli görünüyor.”

“Ware!” Amelia azarlayan gözlerle bakınca Ware bir kah
kaha patlattı.

“Affedersin, aşkım. Dürüst olmam gerek. Az önce, olmadığım 
biri olmaya çahşmadığımı söyledin; sanırım Bay Mitchell’in 
tam aksine. Sonra kişüiğinin gurur duymadığın bir yönünü 
engellediğimi söyledin. Bu... bir anlamda... olmadığın biri ol

maya çahşmak değil mi?”

Amelia’mn alt dudağı üzüldüğü her seferinde olduğu gibi 

titredi. Ellerini behne koydu. “Onunla birlikte olmamı mı is
tiyorsun?' diye bağırdı. “Söylediğin bu mu?”

“Hayır.” Ware bir anda ciddileşti ve gizlediği duyguların 

yüzeye çıkmasma izin verdi. “Onun senin için doğru adam 
olduğuna inanmıyorum. Seni hak ettiğini de sanmıyorum. Seni 

memnun edecek bir hayat sunabileceğine inanmıyorum. Ama 
bu, senin sadece bir yarınla yaşamak istediğim anlamma da 
gelmiyor.”

Ameha gözlerini kırpıştırdı. “Öfkelisin.”

“Sana değü,” dedi Ware, yine Amelia’ya uzanarak. Genç 

kadım dirseklerinden yakalayarak kendine çekti. “Ancak za
manla öyle olabilirim ve bunu istemiyorum. Senin sadece bir 

yarına sahip olabileceğimi düşünmek beni üzer. Beni seçer

sen, Amelia, seni mutlu edebilirim. Geri kalan soru senin beni 
mutlu edip edemeyeceğin ve bazen benden kendisini öpmemi 

isteyen o büyümüş de küçülmüş kızın geri dönmesini sonsuza 
dek beklemek zorunda kahp kalmayacağımı merak ediyorum.”



“W are...”

Amelia elini Kontün çenesine dayadı ve Ware yüzünü genç 
kadının eline gömerek tatlı hanımeli kokusunu içine çekti.

“Ben seni hak etmiyorum,” diye fısıldadı Ameha.

“Mitchell’in de sana söylediği bu değil miydi?’ diye sordu 
Ware, Ameha’ya tamamen sarılarak. Çenesini güzel sevgilisinin 
şakağına dayayarak devam etti: “Şimdi seni yahuz bırakaca
ğım. Benim hazırlıklarla ilgilenmem gerekiyor ve senin de 
düşünmek için zamana ihtiyacm var.”

“Onunla dövüşmeni istemiyorum.”

“Bunu değiştirmek için artık çok geç, Amelia. Ancak sadece 
ilk kam istiyorum, daha fazlasım değil.”

Genç kadımn rahatladığını omurgasındaki gerginliğin 
gevşemesinden anladı. “Teşekkür ederim,” dedi Amelia.

Ware onun yanağından süzülen tek gözyaşı damlasım 

silerek geri çekildi.

“Daima hizmetindeyim. Bir şeye ihtiyacm olursa beni ara

maktan çekinme.”

Amelia başıyla onayladı ve Ware’in dönüp villaya doğru 

yürüyüşünü izledi. Ware gözden kaybolduğunda, Amelia ken

dini kaybolmuş ve yalmz hissederek etrafma bakmdı. Neler 

hissettiğini, Colin’in bunca yıldan sonra ortaya çıkışmm onu 

nasıl derinden yaraladığım kimse bümiyordu.

Ani bir farkmdalıkla kalbi duracak gibi olurken tamamen 

hareketsiz kaldı.

Colin’i onun kadar sevmiş olan tek bir kişi vardı. Onun 

ihanetiyle ajmı ölçüde yıkılmış olabilecek tek kişi.

Pietro’nun da kendisi gibi teselliye ihtiyaç duyduğunu bilen 

Amelia eteğini kaldırarak hızh adımla ahırın yolunu tuttu.

Sylvia Day 257



On Beşinci Bölüm

Bristol’daki hana girerken François Depardue’nün yüzünde 

belh belirsiz bir sıkkınlık vardı. Merdivenden üst kattaki 

odalara çıktı ve aradığı odanın kapısını vurdu, içeriden biri 

bağırarak girmesini söyledi ve Depardue içeri girerek karşıhk 

verdi.

“Eee?” diye sordu Cartland, önündeki küçük, yuvarlak ma- 

samn üzerine serilmiş haritalardan başım sabırsızca kaldırarak.

François öfkesini bastırmak için büyük bir çaba harcadı. 

Gün geçtikçe bu kibirli İngiliz’den giderek daha az hoşlamyordu. 

Leroux cinayetinin gerçek suçlusu bulunana kadar Cartland’m 

gözaltında tutulması için amirleriyle tartışmış, hatta bumm 

için yalvarm ıştı ama işe yaramamıştı.

Yalan söylüyorsa, diyorlardı, yakınında olur ve kolayca 

ortadan kaldırırsın.

Cartland’ın araştırmaya katılmasmda ısrar etmişlerdi ve 

Ingüiz de hemen kontrolün kendisinde olduğunu sanmıştı. Mü

kemmel bir iz sürücü ve çok daha iyi bir katildi fakat kendi 

üstünlüğüne bu kadar inanmakla düştüğü yanılgı, becerilerine 

sekte vuruyordu.



“Görünüşe bakılırsa Mitchell, Lord Ware’in evinde kalıyor. 
Villa geniş çaplı bir çemberle ağır koruma altında. Bunun 
Christopher St. John’m varlığından kaynaklandığmı tahmin 

ediyorum.”

Cartland gülümsedi. “Kont, Mitchell’in bir ödlek olduğunu 
anlamış ve düellodan önce kaçacağından korkuyor olmalı.” 

“Sen öyle diyorsun,” dedi Francois.

İngibz’in yüzü asıldı. “Bence Matmazel Rousseau’nun var

lığı seni etkilemiş.”

Lysette. Francois onu düşününce gülümsedi. Kadm bir za

manlar zararsızdı ama o ve adamları bir daha asla zararsız 

veya masum olmamasım garantilemişlerdi. Leroux’nun katilini 

bulup adalete tesüm etmeyi gerçekten istemesinin yanı sıra, 

bu berbat görevdeki tek zevki, Lysette’le tekrar karşı karşıya 

gelme düşüncesiydi.

Kam beklentiyle kaymyordu. Lysette ona karşı koyacaktı, 

her zaman koyardı ve her karşılaşmada biraz daha i}̂  oluyordu. 

O direndikçe, Francois daha çok zevk alıyordu. Şimdi Lyset- 

te’in emrinde çahştığı Elumines, ondan Leroux’nun ölümünün 

bedehni Cartland’m veya Mitchell’in ödemesini garantilemesini 

istemişti ve Francois bu yüzden o güzel kadınm bedenine sahip 

olmanm daha da tatlı geleceğini tahmin ediyordu.

BeUd de Elumines, Francois’mn onlarm yardımmdan mem

nun olacağım düşünmüştü fakat Francois becerilerinden şüphe 

edilmesinden hoşlanmazdı ve şimdi onlarm müdahalesinin bu 

anlama geldiğini anlıyordu.

“Nasü devam etmemiz gerektiği konusunda bir önerin var 

mı?” diye sordu Francois.

“Beni yem olarak kullamp muhafızların çoğunu oradan 

uzaklaştırabiliriz. Sonra da gece vUlaya saldırıp onu öldürürüz.”



“Ama bu bana kimin suçlu olduğunu söylemez, değil mi?” 

Cartland ayağa kalktı. “Benim masum olduğum belli. Yoksa 

Mitchell’i bulm aya beni göndermezlerdi!”

“O halde M atm azel Rousseau neden burada?” Francois 

gülümsedi. “Sence sadece benim çabalanmı izleyip destekle

mek için mi? Bu kadar aptal olduğunu hiç sanmıyorum. Seni 

benimle ve Quinn’i onunla göndermek çok akıUıcaydı. Hiçbir 

şey şansa bırakılmadı. Casusunun,” derken köşede oturan tık

naz adamı çenesiyle işaret etti, “sana avantaj kazandırdığım 

sanıyorsun ama yanılıyorsun.”

“Sen ne yapmamızı öneriyorsun?’ Cartland’m yüzü kızarmıştı. 

Francois bir an düşündükten sonra omuz silkti. “Mitchell 

bir kadın için düelloya katılıyor. B eM  de itirafimn anahtarı 

odur.”

İngüiz sarardı. “St. John’m baldızım mı düşünüyorsun? 

Sen aklını mı kaçırdın?”

“St. John’m söylendiği kadar korkunç olduğunu sanmam,” 

dedi Francois, alaycı bir tavırla gülerek.

‘Tahm in bile edemezsin,” diye mırıldandı Cartland. Sonra 

yüzünde kurnazca bir kararlılık ifadesi belirdi. “Ancak... belki 

de hakhsmdu-.” Kibirli bir tavırla gülümsedi. “Bir yolunu bu

lacağım. Bana zaman ver.”

Francois omuz silkti fakat zihninde kendi planlarım yapı

yordu. ‘Tam am . Ben aşağı iniyorum. Bana katılmak isteyen?’ 

“Hayır. İkimizin de yapacak işleri var.”

“Nasd isterseniz.”

Cartland, Depardue’nün gidişini kısık gözlerle izledi.

“Bu adam giderek baş belası olmaya başladı,” diye homur

dandı. “Onu kendim öldüremeyeceğim için adamı ödüllendirme 

işini hızlandırmamn başka bir yolunu bulmalıyız.”
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“Kızı kaçırması için onu gönder,” dedi Jacques, rahatça. 

“Bu onun fikri olduğuna göre, itiraz edemez.”

Cartland planın güzelliğini düşünürken sırıttı. Mitchell 

veya St. John onun yerine Depardue’3di hallederse, bu sadece 

masumiyet itirazlarım  güçlendirmesini sağlardı.

“Onun içeri girmesini sağlayabilir misin?”

“M a is  o u i.”

“Mükemmel. Hallet.”

Amelia, Pietro’yu dizginlenmiş bir atı yakın daki bir otlaktan 

ahıra götürürken buldu. Cohn’e ne kadar benzediğini fark 

edince uzunca bir an kalakaldı. Çocukluk a n ıla n  onu geçmişe 

hapsettiğinden, bunu daha önce fark etm em işti. Şim di onu 

bir erkek olarak izlerken, benzerlikler gözden kaçm ıyor ve acı 

veriyordu. Gözleri doldu ve gözlerini kırpıştırm asm a rağm en 

yine de görüşü bulandı. Ö fkeyle gözlerini sildi.

“B ayan Benbridge.” Pietro genç kadın a an layışlı gözlerle 

baktı. “Çok acıtıyor. Biliyorum .”

A m eha başıyla onayladı. “Sen  nasılsm ?”

“K ızgm ım ,” diye itira f etti Pietro, “ancak geri döndüğü 

için de m utluyum . O nu esk i haUyle seviyorsanız, b elk i siz de 

aym  şekilde hissediyorsunuzdur.”

“H ayatta  olm asına sevindim ,” diyebildi A m elia, zorlukla. 

“B ir şeye ihtiyacm  v a r  mı?”

Pietro hafifçe gülüm sedi. “B öyle b ir dönem de beni düşün

düğünüz için çok n aziksin iz. S ize neden bu k a d a r taptığım  

anlayabiliyorum .”

B u n azik  övgüyle, A m elia ’n m  y a n a k la r ı k ızardı.

“S izi çok u zu n  zam andır seviyor, B aya n  B enbridge.” P iet

ro’nun derin, h a fif a k san lı sesi A m elia ’y ı y atıştırm ıştı ama



sözleri aym  etkiyi yapm am ıştı. “Başm dan beri onu vazgeçir

meye çabştım ama beni dinlemedi. A yn  geçirdiğiniz onca yddan 

sonra birbiriniz için hâlâ  bu kadar değerli olmanız, bence her 

şeyi anlatıyor.”

“Kendini benden aşağı gördüğü gerçeğini değiştirmiyor,” 

diyerek Am elia titrek bir şekilde nefesini bıraktı, “ya da ona 

değerini kanıtlam aya çalışırken dönüştüğüm kişiden hoşlan

madığım gerçeğini.”

Pietro onu uzunca bir an izledikten sonra başıyla onayladı. 

“Bana yardım  eder m isiniz?”

“Elbette.” A m elia  yaklaştı. “N eye ihtiyacm  var? ’

“Benim için bu a tı ah ıra  götürür müsünüz? Güneş batma

dan önce getirm em  gereken birkaç a t daha var.”

A m elia u zatılan  dizginleri tuttu. Pietro tuhaf bir şekilde 

gülümsedi fa k a t A m elia  zaten şimdilerde her şeyi tuhaf bu

luyordu.

“T eşekkü r ederim ,” diye m ırıldandı Pietro ve uzaklaştı. 

A m elia döndü ve açık  ahır kapısm dan geçti. İçeri girdiği 

anda Pietro’nun  n iyetin i anladı. Şaşkınlık  ve şehvetle nefesi 

kesüirken duraksadı.

Colin sırtı ona dönük halde çalışıyordu am a Am elia onu 

görür görmez tanımıştı. Gövdesi çıplaktı ve bacaklannda eski bir 

pantolon vardı; parlak çizmeleri baldırlarmı güzel bir görüntüyle 

sarıyordu. B ir  k a şa ğ ıy la  önündeki atm  sağrılarım  fırçalarken 

terlemiş ten inin  a ltın d a  güçlü kasları gerilip gevşiyordu.

G ençliklerinin aniden hücum  eden anılan  neredeyse Ame

lia’mn dizlerinin  bağım  çözdü. Kendi tırnaklanm n  Cohn’in 

teninde bıraktığı s ıyrık lan  görmek. Am eba’mn içindeki arzuyu 

güçlendirdi.
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Amelia izlerken Colin hareketsiz kaldı. A m elia  h ızlı hızlı 

nefes ahp veriyordu ve Colin’in başı yılchnm hızıyla ona döndü.

“Amelia."

Colin yerinde doğruldu ve ona dönerek genç kadın ın  hem 

dudakları hem de elleriyle taptığı bedenini gözler önüne serdi.

Yüce Tanrım, bir ilah gibi, diye düşündü A m elia . Colin 

o kadar yakışıklı ve güçlüydü k i genç kadın ın  içi gidiyordu.

‘Y a ln ız  mısın?” diye sordu Colin.

‘Yapayalm z.”

Cohn yüzünü bu ru şturarak  ona yak laştı.

“Lütfen daha fazla  y ak laşm a,” dedi A m elia.

Colin durdu ve çenesi gerildi. “G itm e. K onu ş benim le.”

“Konuşacak ne v a r  ki? N eden lerin i dinledim . N eden  bu 

şekilde davrandığım  anlıyorum .”

“Bizim için bir um ut v a r  m ı? K ü çü cü k  de olsa?”

Am eha başım  iki yan a  salladı.

Colin acıyla kasıldı. ‘Y ü zü m e bak,” dedi, za y ıf  bir sesle. “Bak, 

neredeyiz. Gitm eseydim  olacağım  y e r  burası; sen  girm em e büe 

izin verilm eyen bir v illad a  y aşark e n , ben  St. Jo h n ’m  atların a  

bakacaktım . N asıl b irlik te  o labilird ik  ki?  B a n a  bu n u  söyle.” 

Am eha h ıçkırık larım  boğm ak için  e liy le  a ğ z ın ı kapadı. 

‘Y a  her şeyden vazgeçseydim ?’ C oün’in  sesinde A m eh a ’mn 

kalhini daha da p aram p arça  eden b ir  ç a re s iz lik  vard ı. ‘Y a  

evinde bir h izm etk âr o larak  k a lm a y a  d evam  etseydim ? O za 

man benim le olur m uydun?”

“Lan et olsun!” diye bağırd ı A m eh a , sa v u n m a cı b ir  tavırla  

om uzlarım  dik leştirerek. “N eden  b a n a  u y g u n  o lm ak  için  k en 

dini değiştirm en gereksin? N eden  old u ğu n  k iş i olam ıyorsun?” 

“B en buyum  zaten!” C olin  koU anm  ik i y a n a  açtı. “B u  adam 

oldum am a h â lâ  isted iğ in  bu  değü.”
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“Benim ne istediğim kimin umurunda?’ Amelia, Colin’e 
yaklaştı. ‘Y a  senin istediklerin?’

“Ben seni istiyorum!”

“O zaman neden hemen yanımdan uzaklaştın?’ diye ters

ledi Amelia. “Beni istiyorsan, benim için savaş. Kendin için 
yap, benim için değil.”

Amelia dizginleri ona uzattı.

Cohn genç kadımn elini yakalayarak tuttu. “Seni seviyorum.” 

‘Yeterince değil,” diye fısıldadı Amelia, elini çekip kurta

rarak. Sonra döndü ve hızla ahırlardan dışan koştu.

Colin uzunca bir an onun arkasından bakarken aşkım 

geri kazanm ak için daha fazla ne yapabileceğini, başka ne 

söyleyebileceğini m erak etti. Her şeyi yapmış, sonra da her 

şeyi kaybetm işti...

Kapıda bir silüet belirdi ve Colin karmaşık duygularım 

bir kenara attı. “St. John.”

Korsan ona büğe gözlerle baktı. ‘Yakınlardaki bir tepede 

yalnız bir ath görüldü. Şimdi adamlarım peşinden şehre gidiyor.” 

Cohn başıyla onayladı. “Teşekkür ederim.”

‘Y em ek  birazdan hazır olacak.”

“Kaldırabüeceğim i sanmıyorum.” Ware herkesin içinde 

Amelia’yı sahiplenirken Cohn’in takm ası gereken maske çok 

ağır gehyordu.

“O halde özür düediğinizi söylerim.”

“Size çok şey borçlujmm.”

St. John bir an tereddüt ettikten sonra biraz daha yaklaştı. 

“Lord W elton’la tanışm a talihsizhğini yaşadınız mı hiç?’

“Bir kez. K ısa  bir süre.”

“Onunla ilgih ne hatırhyorsunuz? Aklımzda kalan bir şey 
var m ı?’
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Colin kaşlarım çatarak çok uzun zaman öncesini düşündü. 
“Gözlerinde hiç sıcaklık göremediğimi hatırhyorum.”

“Bayan Benbridge’e hiç benzemiyordu.”

“Cam cehenneme. Hem de hiç benzemiyordu.”

“Oysa kendisi birbirlerine benzediklerini düşünüyor,” diye 
mırıldandı St. John. “Ya da en azından ona benzemeye baş- 
ladığmı. Mantığı yerine arzularıyla karar vererek attığı her 
adımı bir zaaf olarak görüyor.”

Colin bu bilgiyi dikkatle sindirdi. Ameha onun yanmdayken 
tutkularıyla hareket ediyordu. Her zaman öyle olmuştu. Ancak 
babasmm hain kişüiğini öğrendiklerinde ayrılmışlardı. Wel- 

ton’m gerçek kötülüğünü görmek hiç şüphesiz onu değiştirmiş 

olmabydı. Şimdi kalbinde eskiden tamdığı kıza yaklaşmaya 

çalışıyordu fakat artık aym kız değildi. Bunu dikkate alması 

gerekiyordu.

‘Ware mantıkh seçim,” dedi Colin ama kendisi artık Kont’ım 

en iyi seçenek olduğunu düşünmüyordu. Amelia’mn ruhu için

deki tutku ateşinden kaynaklamyordu. Colin’in yanmdayken 

yaptıkları gibi kutlanması gerekiyordu. Toplumun Ware’in 

kansmdan bekleyeceği ağırbaşhlığm o ateşi söndürmesine 

izin verilemezdi.

“Evet,” dedi St. John, başıyla onaylayarak. “Öyle.” 

Korsan geldiği kadar sessiz bir şekilde giderken, Colin’i 

düşünceleriyle baş başa bıraktı.

Amelia yemekte kaskatı oturuyor, Colin’in yemeğini odasmda 

yemeyi tercih ettiğini büiyordu. Ahırdayken onunla yaptığı 

konuşma zihnini huzursuz ediyordu. İyi bir sofra arkadaşı de

ğildi; az konuşuyor, herkesin zaten ciddi olan ruh halini daha 

da karartıyordu. Kendini zorlamasına rağmen, Colin’in ahırda
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çalışırkenki halini unutamıyordu ve onun yanında kalmaya 
devam etse, hâlâ o pozisyonda kalmış olacağmı biliyordu. Bu 
Amelia için şok edici bir kavrayıştı ve bu konuda ne düşünmesi 
gerektiğini bilemiyordu.

Erkenden odasına çekildi ve bitkuüiğin kendisini uykuya 
teslim etmesini umdu ama kader o kadar merhametb değildi. 
Bir türlü ujnıyamayan Amelia, uzun saatlerini yatakta dö
nüp durarak geçirdi. Sonunda çabalamaktan vazgeçip dağınık 
yataktan çıktı. Geceliğinin üzerine sabahbğııu geçirerek alt 
kattaki kütüphaneye indi.

Saat geçti, herkes yatmıştı ve dev vüla sadece ona kalmıştı. 

Geceleri birçok kez St. John’m evinde dolaşmış, sessizlikte 
rahatlamış, yalmzbk duygusu ona çocukluğunu hatırlatmıştı. 
Böyle zamanlarda hayal gücü coşar, zihninde hikâyeler yaratır, 
andan en sevdiği kitaplardan çeşitli pasajlan önüne getirir ve 
sonunda da kendini kütüphanede bulurdu.

Kapı aralıktı ve alevlerin titreşen ışığı içeride birinin ol
duğunu gösteriyordu. Bir ürpertiyle bütün tüyleri diken diken 

oldu ve onu kitap okuma düşüncelerinden vazgeçip yatağma 

dönmeye zorladı. Bir an düşündü ve istikrara bu kadar önem 
verirken neden devam etmesi gerektiğini sorguladı.

Colin hayatına döndüğünden beri, kendi ihtiyaçları ve 

istekleri dışmda hiçbir şeyi umursamadan hareket etmişti. 

Babasıyla benzerliği görmezden gehnemezdi ve kararh bir ta

vırla dişlerini sıktı. Çok büyük olasılıkla kütüphanedeki kişi 

Ware’di ve onun varlığı Ameha’mn ayaklarmın yere basma- 

smı sağlayacak, nasıl başa çıkacağını bilmediği duygularım 

yatıştıracaktı.

Kapıyı açtı.

Sessizce içeri süzülürken, bir beıjer koltuğun yan tara

fından sarkan, gömlek kumaşıyla sarılmış olan ve bir kristal
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kadehi umursamaz bir açıyla tutan büjdik eli gördü. Teninin 

koyu rengine bakınca, içerideki kişinin kimliğim yanhş tahmin 

ettiğini hemen anladı ama geri çekilmedi. Kadehin tutuluş şek

lindeki bir şey onu tedirgin etmişti. Kadehin içindeki kehribar 

renkli sıvı kenara çok yakm  duruyor, her an Ingüiz hahsımn 

üzerine dökülebilirmiş gibi görünüyordu.

Oda sıcak ve rahattı. D uvarlarda yerden tavana kadar 

çeşitli ciltlerle ve paha biçümez eşyalarla  dolu raflar uzanı- 

3 ôrdu. Şişkin minderh m obüyalar ve sehpalar dağım k şeküde 

yerleştirümişti. Sadece zenginlik göstergesi olm aktan ziyade, 

gerçekten kullanüan bir kütüphaneydi. Koltukta oturan adamla 

kaçımimaz jhizleşmeye rağm en, parşöm en ve deri kokulan 

Am elia’yi sakinleştirm iş, ortam ın sessiz öğrenm e ve keşif at

mosferi onu rahatlatm ıştı.

Am elia koltuğun ön tarafin a  dolaştığında Colin’i uzun 

bacaklarım uzatm ış, çizm eli a yak larım  bir taburenin  üzerine 

koymuş halde buldu. Ü zerinde yeleği vardı ve kravatım  çıkar

mıştı. Cohn yarı y a n y a  kapalı, duygusuz gözlerle ona baktı ve 

kadehi biçimli dudaklarına kaldırdı. A ln ınd a bir sıjmık vardı 

ve altında kurum uş kan  lekesi görülüyordu.

“Sorun nedir?” diye sordu A m eha, yum uşak bir sesle. ‘Y a 

ralandın mı?”

‘Y a k laşm a ,” dedi Colin, h ırıltılı bir sesle. “K aran h k bir 

yerdeyim, Am elia. V e haddinden fazla  alkol aldım . Çok fazla 

yaklaşırsan  ne yapacağım ı büem em .”

Y akm daki bir koltuğun  oym alı ahşap kolçağım n üzerinde 

yeleği, ceketi ve s ila h la n  duruyordu; k ü çü k  b ir küıç ve bir 

hançer.

“N ereye gittin  sen?”

“Daha bir yere gitmedim.” Cohn başım  çevirerek ateşe baktı.

268 Beni Baştan Çıkar



O sözlerin ardındaki hüznü ve umutsuzluğu duyunca 

Amelia’mn içi sızladı. Colin için. Kendisi için. “Gitmediğine 

sevindim.”

“Öyle m i?’ Colin’in başı döndü. Titrek ışıkta güzel yüzü 

sert, koyu renk gözleri buz gibiydi. “Ben sevinmedim.”

“Bu halde ne yapabilirdin ki?”

“Cartland’dan kaçm ak için hiçbir nedenim yok. Ona teslim 

olmab ve herkesi varbğımm yarattığı tehlikeden kurtarmabyım.”

“H ayatm  yeterli bir neden!” diye itiraz etti Ameüa. ‘T es 

edersen ölürsün.”

Colin’in dudaklarm da çarpık bir gülümseme belirdi. “Sana 

sahip olma um udum  yokken, belki de böyle bir yazgı merha

met olur.”

“Cohn! Böyle bir şeyi nasıl söylersin?” Amelia ebni ağzma 

kapadı ve gözyaşlan m  engellem eye çahştı.

Colin kısık sesle küfretti. “Git buradan. Dediğim gibi, kim

seyi istem iyorum .”

“Seni yalnız bırakm aktan korkuyorum.” Ameha, Colin’in 

dediğini yap arak  teslim  olmasından korkuyordu.

“Hayır, korkm uyorsun. Beni zaten bıraktm, unuttun mu?’

Am elia neredeyse daha fazlasım  söyleyecekti ama Colin’in 

tehlikeli ruh hali onu susturdu. St. John’ı da benzer hallerde 

görmüştü ve böylesine sıkkınken M aria’nın ona yaklaşma ce

saretine her zam an hayret etmişti.

Bana ihtiyacı var, derdi M aria, her seferinde.

Colin’in de teselliye ihtiyacı olduğu belhydi. Ve Ameha 

kendini ondan uzaklaştırm ış, dolayısıyla Colin teselliyi alkolde 

aramıştı.

Genç kadın  om uzlarım  dikleştirerek ona yaklaşırken sa

bahlığının eteğini dudaklarına götürüp ıslattı. Yam na gelince
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bir eliyle Colin’in çenesini tutup kaldu'dı ve diğer eliyle kanı 

temizledi. Colin hareketsiz duruyor, gözleri dikkatle bakıyor, 

onu saran gerginlik dışarı uzanarak A m elia’y ı da sarıyordu ve 

bütün sinir uçlarının karıncalanmasına, nefesinin kesilmesine 

neden oluyordu.

Colin öfkeyle hırlayarak başım çevirdi ve dudaklarım Ame

lia’nın bileğindeki hassas tene bastırdı. Dili çılgınca titreşen 

damarı yalarken, Amelia donup kaldı.

Kadeh yumuşak bir gürültüyle ve şapırtıyla hahya çarpar

ken, Colin iri vücuduyla Am eha’ya sarılarak onu yere çekti.

“Seni istiyorum.” Sıcak ağzı iştahla A m elia’mn boynundaki 

hassas tenin üzerinde açıldı. “O kadar çok istiyorum  ki bu 

istek beni canlı canh jdyor.”

“Colin...” Boyu iki metreye yaklaşan  kızışm ış bir erkeği 

üzerinde hissedince, Amelia’mn içinde korlaşm aya başlanuş 

olan tutku harlayan bir ateşe dönüştü. “B iz ...”

“Bunu hiçbir şey engelleyemez,” dedi Colin, elini genç 

kadımn sabahhğımn arahğından sokup göğüslerinden birini 

avucunun içine alırken. “Sen bana aitsin.”

Amelia bakışlarım içeri girerken açık b ıraktığı kapıya 

çevirdi. “Kapı...”

Colin’in dudaklan geceliğin ince kum aşının  üzerinden 

Amelia’mn göğüs ucuna sarıldı. Am elia hafifçe inleyerek onun 

saçlarım yakaladı.

“O geceyi hatırla,” diye fısıldadı Colin, dudaklarım  geri 

çekmeden. “İçini nasıl doldurduğumu hatırla. N asıl derin... 

nasıl dolu...”

Amelia özlemle titredi; kam  coşmuş, göğüsleri şişip sız

lamaya başlamıştı. Colin’in nasırlı parm akları göğüs ucunu 

i çekiştiriyor, bütün vücuduna zevk dalgaları gönderiyordu.
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“Colin..

Colin dudaklannı genç kadının dudaklaurma bastırdı; Ame- 

Ua brendi ve Colin’e has egzotik baharat tadını aldı. Zevkle 

inlerken daha fazlasını içmek için umutsuzca dilini emdi.

Kalçalarm ı kavrayan elleri belli belirsiz hissetti. Ateş 

gibi yanan tenine değen gece havasınm serinliği, geceliğinin 

kum aşım n kalktığım  belli etti. Colin’in dokunuşuyla her şey 

beklentiyle gerüip büzülürken, Amelia zevkle inledi. Colin’in 

dizi genç kadınm  dizlerinin arasına girerek bacaklanm açıl

maya zorladı. Am elia hiç utanmadan itaat etti ve bacaklanm 

iki yana açarak kadınlığım a şişkinliğini Colin’e uzattı.

Colin başım  kaldırdı ve kadınlığını avucuna alırken onu 

izledi. “Benim için eriyorsun,” dedi, nefes nefese bir halde, 

göğsü hızla kalkıp inerken. İki parmağım genç kadınm içine 

itti ve Am elia çaresiz bir zevkle belini gerdi. “Benim için ya- 

ratdm ışsm .”

Colin’i orada, özlemle beklediği yerde hissetmek çok fazla 

geldi. Kollarım  sevgilisinin boynuna sararak fısıldadı: ‘İçime 

gir. Doldur beni.”

Colin’in bakışları karardı. “Vücuduna yapabileceğim çok 

şey var, Am elia. Zevk vermek için bir sürü şey yapabilirim. 

Ayrıldığım ızda neleri kaçıracağm ı sana göstereyim mi?”

“Önce sen beni terk ettin.”

“Geri döndüm.” Colin’in baştan çıkarıcı sesi, yüzünde gö

rünen acıyla tezat oluşturuyordu. “Sen geri dönecek misin? 

Seni yeterince seversem ... vücudunu benimkine bağımb hale 

getirirsem ... bana geri dönecek misin?”

A m eha’nın alt dudağı titredi ve Colin sıcak, alkol kokan 

nefesiyle onu yaladı. Parm akları ileri gidip geri geüyor, nazik 

bir beceriyle genç kadım n cinsel arzusunu artırıyordu. Yakıcı
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ölçüde yakındı ama önceki gibi değildi. Oluşan duygular umut 

ve zevk değil, acı ve çaresizlikti.

“Her şeye değerdi,” dedi Colin, hırıltılı bir fısıltıyla, “beni 
sevmen için küçücük bir olasılık olsa büe.”

“Hiç vazgeçmedim.” Amelia ağlıyor, yaşlar şakaklarmdan 

süzülerek saçlarım ıslatıyordu. “Sorun seni sevmemem değil.” 

Cohn yanağmı onunkine bastırdı. “En büyük üzüntüm, ne 

kadar çabalasam da, asla sana yetemeyeceğim.”

Ameha başım çevirerek dudaklarım Colin’inküere bastırdı. 

Zaten cam bu kadar yanarken onunla farklüıklan hakkında 

daha fazla tartışmak istemiyordu. Colin onun öpücüklerine 

somut bir çaresizlikle karşılık veriyor, kalbi o kadar şiddetli 

atıyordu ki Ameha kendi kalp atışlanmn arasmda duyabüiyordu. 

Bütün bu süre boyunca Colin’in omuzlan geriliyor, parmaklan 

Ameha’mn sırüsıklam olmuş kadınlığına daha derinlemesine 

gömülüyordu. Ameha teshmiyet ve şehvet göstergesi bir sesle 

inliyordu.

Bu ses onu değiştirmişti; Ameha bunu hissetti. Geçmişteki 

yarah çocuk, yerini şimdiki kararh adama bırakmıştı. Çaresiz- 

hğin yerini hakimiyet almıştı; umutsuzluk arzuya dönüşmüştü. 

Cohn başmı kaldınp Amelia’mn gözlerine tekrar baktığında, 

kendi gözleri şe5dani bir ışıkla parlıyordu.

“Benim gördüklerimi görebüsen,” diye mmldandı Cohn, 

parmaklanm sevgihsinin içinden çıkanp ustaca bir dokunuşla 

klitorisinin üzerinde kaydırırken.

Ameha zevkle inlerken kalçaları baskıyı artırma çabasıyla 

ve istemdışı bir hareketle kalktı.

“Daima aç,” diye fısüdadı Cohn, “daima tutkulu. Benim için 

yamyorsun, Ameha, damarlarında Çingene kam varmış gibi.”



Colin sevgüisinin çenesini hafifçe ısırdıktan sonra boynunu 
yalayarak aşağı kaydı ve geceliğinin yakasına ulaştı. Kıpır
danarak Amelia’nın tepesinde dizlerinin üzerinde doğruldu 
ve Amelia kendini kirlenmiş hissetti. Giysileri darmadağın 
bir halde altında serilmişti ve Colin’in parmaklan ancak bir 
kocanm yapabileceği şeküde vücudıma dokımuyordu. Durumu
nun ahlaksızlığı cinsel arzusunu daha da artırmış, onu iyice 
coşturmuştu.

Colin gecehği iyice yukan kaydırdı ve genç kadımn göğüs 
uçları önce havayla, sonra sevgilisinin dudaklanyla buluştu. 
Colin’in dudaklan bir zevk ve acı aleti gibiydi. Nazik yalayışı 
Amelia’mn onun saçlanna sarılmasına ve onu kendine çekme
sine neden oluyordu. Emerken yanakları çöküyor, Amelia’nm 
benüğine hücum eden duygular sonunda birbirinden a)TTİıp 
tammlanamaz hale gehyordu.

Cohn. Güzel, egzotik Colin’i, asla hayal etmediği şeküde 
onunla sevişiyordu ve Amelia direnemiyordu. Tutkuları ve 
ihtiyaçları birleşiyor, bütün sınırlamaları ortadan kaldırıyor, 
Ameha’yı Colin’in talepleri karşısmda itaatkâr hale getiriyordu.

“Böylesine güzel göğüsler,” diye övdü Colin, aralarım öpüp 
yalarken. Colin şişmiş eti ehyle kavrıyor, nazikçe yoğuruyor, 
sertleşmiş ucunu baş ve işaret parmağı arasmda yuvarhyordu. 
“O kadar tath ve yumuşaksm ki. Kendimi senin içinde günlerce 
kaybedebüirim... haftalarca...”

Colin’in arzulannm hedefi olmak, dokunuşları kadar tahrik 
ediciydi ve Amelia kendini onun ellerine bırakırken orgazm 
ihtiyacı giderek şiddetlenmeye başladı. “Lütfen...”

Colin göğüs ucunu hafifçe dişledi ve Ameha biraz şaşkın
lık, biraz acı ve büyük ölçüde zevkle inledi. Sonra Cohn aşağı 
kayarak düinin ucuyla göbek dehğinm etrafında bir daire çizdi. 
“Henüz değil.”
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“Şimdi,” diye yalvardı AmeHa, yoğun bir ihtiyaçla. Ne kadar 

ıslandığımn farkındaydı ve sesleri duyabiliyordu. “Lütfen... 

şimdi.”

Colin dizlerinin üzerinde doğruldu ve Amelia’yı dokunuşun

dan, sıcakhğından mahrum bıraktı. Genç kadının itirazlarım 

dinlerken gülümsedi ve Ameha’mn daima bajoldığı o gamzeler 

ortaya çıktı. Gömleğini pantolonundan çekip yukarı kaldırdı 

ve genç kadımn ağzım sulandıran göğsü ve karm  gözler önüne 

serüdi. Teni esmerdi ve son derece belirgin kasları gergin bir 

şekilde sarıyordu. Amelia onun vücuduna bayıhyordu; her za

man bayılmıştı. Zorlu çalışma hayatımn onu güçlendirmesi 

her zaman hoşuna gitmişti.

“Şu bakışlarm ikimizi de bütün gece uyanık tutar,” dedi 

Colin.

Pantolonunun düğmelerine uzandı ve erkekliğini serbest 

bıraktı. Amelia’mn yöneltebileceği itirazlar alevler arasında 

savrulup gitti ve bütün odağı sadece karşısındaki adam oldu. 

Beline kadar parıldayan gövdesi, gururlu bir cazibeyle 5mkan 

kıvrık duran kaim ve aç erkekliğiyle gerçekleşmiş bir cinsel 

fantezi gibiydi.

Ameha dudaklarım yalayarak doğrulup oturdu ve ona 

uzandı.

“Am elia...” Colin’in sesinde uyaran bir ton vardı ama genç 

kadın karşısmdaki sertleşmiş erkekliği kavrayıp ağzına götü

rürken Colin onu durdurmadı.

“Sadece tadına bakacağım,” diye fısıldadı Am elia, dudak

larım  yalayarak. “Sadece tadacağım ...”

Düi genç adamın aletinin ucundaki minik deliği yaladı.

Colin dişlerinin arasından nefesini üfledi.
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Teni, Amelia’nın daha önce dokunduğu her şeyden daha 
jmmuşaktı ve tuzlu, erkeksi tadı afrodizyak gibiydi. Amelia 

inleyip Colin’in aletini dudaklannm arasında çevirerek çekin

gen bir şekilde emdi.

‘Yüce Tannm,” diye inledi Colin, ürpererek. Elleri yukan 

kalkarak Amelia’nın başının arkasım kavradı.

Colin’in tepkisiyle cesaret bulan ve onu merhametine bı

rakma arzusuyla yamp tutuşan genç kadm, başım yana ya

tırarak ehnde tuttuğu organın yan tarafım tepesinden dibine 

kadar yaladı. Düinin ucu, kalın gövdesinde nabız gibi atan 

bir damarı izledi. Colin’in tohumlanmn yoğun özünü tadarak 

yalamaya devam etti.

Colin, Amelia’mn büyük bir hevesle bahşettiği zevkten 

öleceğinden emindi. Sevgilisi kendini kaptırmış, Colin’den 

çok kendi zevkine odaklanmış gibiydi. Güzel yüzü kıpkırmızı 

olmuş, yeşü gözleri camlaşmış, dudaklan kızanp şişmiş ve 

biraz gerilmişti.

“Evet,” diye fısıldadı Colin, Amelia inleyip daha güçlü 

emerken. “Ağzm  cennet gibi... daha derine... evet...”

Vücudu serbest bıraktığı güçle sızhyordu. 'Titriyor, yamyor, 

soluklanmaya çahşıyordu. Erkekhğinin o dudaklann araşma 

girip çıktığım görmek Colin’i öldürüyordu. Bir saat önce ona 

bir daha asla dokunamayacağım, asla sardamayacağım, er

kekliğinin etrafında sıcaklığım ve ıslaklığım hissedemeyece- 

ğini düşünmüştü. O kaybın acısı, neredeyse dayanamayacağı 

kadar ağırdı. Bütün umudunu kaybetmek ve ardmdan bunu 

görmek... pantolonunun önü aralanmış, erkekliği ihtiyaçla şişip 

sertleşmiş ve Am elia... hayatının aşkı... büyük bir tutkuyla 

şehvetine hizmet ederken... O şehvetli dudaklann verdiği zevk, 

acı verecek ölçüde yoğundu.
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“Aşkım... Dayanamayacağım...” Sesi o kadar gırtlaktan 

geliyordu ki kendi bile zor anlıyordu ama Amelia biliyordu. Ne 

demek istediğini anlamıştı. Colin bunu onun dokunuşlarında 

hissetmiş, bakışlarında görmüştü.

‘Yap,” dedi Amelia, nefesinin sıcaklığı Colin’in ıslak te

nine vururken. Eli Colin’in erkekliğini sımsıkı sardı ve ileri 

geri hareket ederek onu zirveye taşıdı. Buna devam ederken 

parmaklanm tüylerin arasına sokarak testislerini kavradı.

Omurgasındaki gerilim son derece belirginleşirken, Colin 

bir küfür savurdu. “Seni sele boğacağım... lanet olsun...”

Amelia’mn dudakları sıcak ve aç bir emişle iyice şişmiş 

olan başın üzerine kapandı. Colin’in ciğerleri kasılıyor, gözleri 

karanyor. parmaklan genç kadınm başınm üzerinde geriliyordu.

Colin sadece içgüdüleriyle hareket ediyordu; kalçası ileri 

geri gidip geliyor, erkekhği genç kadınm dihnin üzerinde ka

yıyor, her seferinde gırtlağmın arkasına çarpıp geri geliyordu. 

Amelia’nm eli onun daha derine girmesini engelliyordu. Amelia 

zevkle inliyor, sesinin titreşimi Cohn’in erkekliğine yayılıyor 

ve orgazmım teşvik ediyordu.

Colin boşalırken homurdandı ve parmaklarım Amelia’mn 

saçlanna gömdü; sıvısımn her dalga hareketinde erkekhği sertçe 

seğiriyordu. Kalbinin deli gibi atışı, sert ve sık nefesler arasmda 

daha önce hiç yaşamadığı şekilde boşalırken, Ameha’nm baştan 

çıkancı iniltilerim ve yutkunmalarım duyuyordu.

Son ve uzun bir emişten sonra Amelia onu bıraktığında, 

dudakları sıvıyla parlaklaşmış ve kadmsı bir gülümsemeyle 

kıvnlmıştı. Colin sersemlemiş bir halde ona bakarken, alkolle 

yıkanmış, orgazmla yoğunlaşmış bir sisin arasmda düşünceleri 

dağılıp gitmişti. Ancak kalbinde hiç olmadığı kadar canlıydı.
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Seksin ona olan aşkım hafifleteceğim ve daha dayamhr 
kılacağım mı düşünmüştü? Oysa şimdi Ameha’yı her zamankin
den daha çok seviyor, onun dışmda hiçbir şeyi umursamıyordu.

Onu kaybetmek mi? Asla.

Genç kadım sırtüstü yatması için iterken kendisi de aşağı 
kaydı. Bacaklarım avuçlarıyla ayırarak yüzünü kadınhğmm 
nemli, kaygan, parıldayan cennetine gömdü. Colin eth dudak
lan ikiye ayırarak klitorisim yaladı.

“Colin!” diye çığbk attı Amelia, şaşkm ve mahcup bir zevkle 
irkilerek.

Colin dudaklanm geri çekmeden gülümsedi ve başmı çe
virerek dilini minik yarığm içine soktu. Tadı nefesini kesmiş, 
onu bağımlı hale getirmişti.

“Hayır... Lütfen.”

Amelia’nın sesinde Colin’i başım kaldırmaya zorlayan bir 

panik vardı. Sevgilisine baktı ve gözlerindeki vahşi pmltılan 
gördü. “Sorun ne?” diye sordu.

“Lütfen. Dur.”

Colin genç kadınm yanaklarındaki kızankhğı ve ellerinin 
altında titreyen bacakları hissederek kaşlarım çattı. Amelia 

son derece tahrik olmuştu ama yine de onu durduruyordu.

“Neden?”

“Düşünemiyorum...”

Mantık. Bilinçli düşünce. Amelia bunu istiyordu. Colin’e 

zevk vermek ona kendini güçlü hissettirmişti. Tersiyse gücünü 

elinden alıyordu.

“Çok fazla düşünüyorsım,” dedi Colin. “Kendini bırak. Başka 
hiçbir şeyi ve hiç kimseyi umursamadan beni yatağma alan 

kadım serbest bırak.”

Amelia kıpırdandı. “Çok fa-fazla şey istiyorsun...”
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“Evet,” diye hırladı Colin. “H er şeyini istiyorum . Her par

çam ...”

Ve yüzünü tekrar Am eha’ıun bacaklarm m  araşm a gömdü; 

dudaklan ve diliyle ona zevk veriyor, onu yiyor, içiyor, ilkel 

kadın kokusunu ciğerlerinin derinine çekiyordu. O nun için 

hissettiği açlığı tırmanıyor, erkekliğin i az önce boşalm am ış 

gibi tekrar sertleştiriyordu.

Colin’in altmda kıvranan ve tım aklaruu om uzlarm a geçiren 

Amelia, saf kadm  şehvetiyle boğuklaşm ış sesiy le  yalvanyor, 

merham et dileniyordu. D ik bir uçurum un kenarın daydı ve 

Colin onu itip kendisine fırsat verm iyor ve  geri çekilm esine 

fırsat tanımıyordu.

Dih işkence eder gibi zevk veriyor, titreşip  saldırıyor, genç 

kadım giderek daha yükseklere taşıyordu. D ud aklan  klitorisinin 

üzerinde daireler çiziyor, çekiştiriyor, em iyordu. V e  çıkardığı 

sesler. Islak şapırtılar, zevkli hom u rtu lar, ih tiyaç  iniltüeri, 

Am elia’mn daha ateşli ve ıs lak  olm asm ı sağlıyordu.

Gür siyah saçlar bacakların ın  iç in i gıd ıkhyor, dikkatin i 

odaklıyordu ve sonunda farkın d a olduğu te k  şey, rahm indeki 

kasılm alar ve kalçalan n m  çaresizce y u v a rla n m a sı oldu.

Cohn onu tepki verm eye zorluyor, bihnci olm ayan bir arzu, 

ihtiyaç ve şehvet yaratığm a dönüştürüyordu.

“Hajnr... hayır... h a y ır...” diye inhyor, p a rm a k lan  buklele

rine gömülüp başım daha yakm a çekm esine rağm en  direnmeye 

çabahyordu.

Kendisini b ir daha te rk  edem esin  diye.

Colin elleriyle sevgihsin in  k a lça la n n ı k a v ra y a r a k  havaya 

kaldırdı ve açıyı değiştirerek bacaklarım  iyice açd m aya zorladı. 

D ilini kasıhp gevşeyen y a n ğ a  sertçe ve h ız la  sokup çıkan rken , 

sonunda Am eha’nm şiddetle zirveye u laşm asu u, koU annm  ağır
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bir şekilde yere sarkmasını, tırnaklanmn halıya gömülmesini 
sağladı.

“Colin!”

Amelia yıkılmış, mahvolmuştu. Ama Colin’in onunla işi 

bitmemişti. Sevgilisinin soluklanmasma izin vermeden üze

rine çıkıp içine girdi ve kalın, sıcak erkekliğini sonuna kadar 

derinliklerine itti.

“Evet.” Colin homurdanarak kollanm sevgilisinin omuz- 

larmın altına soktu ve onu olduğu yere mıhlayarak olanca 

gücüyle ileri atıldı. ‘T an n m ... bu çok güzel.”

Kalçalarım  iyice bastırıp sonuna kadar içine girdi ve her 

santimini hissetmesini sağladı.

Am eha nefes nefese kıvranarak büyük bir iştahla tesli

miyeti kabullendi, erkeğinin amansız gidip gelişlerini şişmiş 

dokularınm titreyen sıcaklığıyla karşıladı. Colin bir eliyle genç 

kadmm boğazmı, diğeriyle kalçasım yakalayarak onu hare

ketsiz bıraktı. Ona sahip oluyordu. Kendisine ait olduğunu 

kamthyordu.

“Benim sin,” diye hırladı, hiç acele etmeden içine girip çı- 

karkep.

Kızarm ış ve terden ıslanmış yüzünde bir şey vardı. Y an  

acı, yarı zevk. Son derece yahn ve odakh. Yoğun. Gözleri ateşle 

parlıyordu. Y akışü dı yüzü gerilmişti. İç yakacak, yürek sızla

tacak kadar erotikti.

Colin  onunla sevişiyordu. Yaşıyordu ve kollarında, için

deydi. A şk  ve arzu kelimeleri fisıldıyor, sonsuza dek kaybettiğini 

sandığı hayalleri gerçek kılıyordu.

Gerilim tekrar yükseldi ve kaslarım gerip Colin’in erkekliği 

bo3omca dalgalanm asına neden oldu. Colin homurdanarak bir 

küfür savurdu. Am elia onun kemerinin bacaklarımn araşma
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sürtündüğünü hissetti, çizmelerinin hahya gömüldüğünü duydu 

ve ikisinin de hâlâ kısm en giyinik olduğunu o zam an anladı.

Görüntüleri zihninde belirince -kendisi önü açılmış sabahhğı 

ve yukarı kalkm ış geceliğiyle, Colin çizm eleri ve sadece güzel 

erkekliğini ortaya çıkaracak kadar aşağı çekilm iş pantolonuyla, 

yerde birleşirlerken- bir kez daha orgazm a ulaştı.

“İşte,” diye inledi Colin. Yüzünde vah şi bir zevk gülüm

semesiyle güçlü ve kendinden emin bir şekilde gidip geliyor, 

Am eha’mn zevkim neredeyse onu öldüreceğini düşüneceği nok

taya kadar uzatıyordu. D uygu dayanılm az bir şekilde teninde 

yayıhyordu.

A m eha iniltiler arasm da gevşeyerek yığıhp  kaldığm da, 

Cohn kendi zevkine odaklandı ve siyah saçh başm ı geri atarak, 

boynunu iyice gererek, sertleşm iş erkekhğini sokup çıkarm aya 

devam  etti.

A m eha bacaklarım  Cohn’in  behne dolam ış, e llerin i behne 

koym uş halde daha önce onun y ap tığ ı gibi izhyor, sevgihsini 

içine daha çok bastırıyordu.

Cohn’in yüzü  daha da gerild i ve tu tu şu  sertleşti. Am eha 

doruğun yaklaştığım , Colin’i bir yum ru k gibi kaptığım , ciğer

lerim  zorladığım  hissetti. Cohn’in  o m u zlan  gerilip titremeye, 

boğazmdan kesik h ın ltdar dökülm eye başladı ve sonunda sıcak 

sıvısı tekrarlan an  d a lga lar halinde genç kad m m  içine aktı.

‘Y ü c e  Tanrım ,” diye inledi Cohn, k a sık larım  sevgilisinin 

şişm iş, iyice hassaslaşm ış k litorisine sü rtüp onu bir kez daha 

zirveye taşırken. A m eh a ’m n vücudun a kem iklerin i, kalbini ve 

ru hu n u  eriten zevk  d a lg a la n  yaydıyor, on la n  te k  vücut, tek 

ru h  yapıyordu.
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“Aşkım ,” dedi Colin, hırıltıyla. İri vücudunu hâlâ Ame- 
lia’nınkine sürtüyor, onu kendi teninin kokusuna boğuyordu. 

“Seni asla bırakmam. Sen benimsin...”

Am elia umutsuzca bir öpücükle onun daha fazla konuş

masını engelledi.



On A ltın c ı B ölü m

Amelia ağzını kapatan bir elle uyandı. A şın  korkmuş bir 

halde saldırgana karşı koymaya çalıştı ve tım aklannı 

adamın bileğine geçirdi.

“Kes şu n u !”

Am elia bu em irle hareketsiz kalarak gözlerini kocaman 

açtı. K albi deli g ibi atarken ve uyku sersemi zihni farkındalığa 

dönerken, karanlıkta C olin ’in tepesinde dikildiğini gördü.

“D inle beni,” diye tısladı Colin, pencereye doğru bir bakış 

atarak. ‘D ışarıda adam lar var. En az on kişi. Kim  olduklarını 

bilmiyorum am a babanın adam ları değiller. ”

Am elia başını yana çekerek ağzını kurtardı. “N e?” 

“Adam lar ahırın önünden geçerken atların sesine uyandım. ” 

Colin geri çekilerek yatak örtüsünü kaldırdı. "Arka taraftan 

dolaşıp seni alm aya g eld im .”

Üzerinde sadece geceliği olduğu için utanan Amelia, örtüyü 

tekrar üzerine çekti.

Colin örtüyü tekrar kaldırdı. “H aydi!” dedi telaşla.



“Sen neden söz ediyorsun?” diye sordu Amelia, öfkeli bir 
fısıltıyla.

“Bana güveniyor musun?” Colin’in gözleri karanlıkta pa
rıldadı.

“Elbette. ”

“O halde dediğimi yap ve sorularını sonraya sakla. ”

Amelia neler olduğunu bilmiyordu fakat Colin’in dalga geç
mediğinin farkındaydı. Derin bir nefes alarak başıyla onayladı 
ve yataktan kalktı. Oda sadece pencereden süzülen ay ışığıyla 
aydınlanıyordu. Saçları kalın bir örgü halinde sırtından aşağı 
sarkıyordu ve Colin onu yakalayarak parmaklarının arasında 
ovaladı.

“Üzerine bir şey geçir, ” dedi. “Çabuk ol. ”

Amelia köşedeki paravanın arkasına koştu ve geceliğini 
çıkarıp kombinezonuyla daha önce giydiği elbisesini üzerine 

geçirdi.

“Çabuk!”

"Arkamı kapayamam. Hizmetçime ihtiyacım var. ”

Colin’in eli paravanın arkasına uzanarak onu dirseğinden 

yakaladı ve dışarı çekip kapıya doğru sürükledi.

“Ayaklarım çıplak!”

“Zaman yok, ” dedi Colin. Yatak odasının kapısını açarak 

koridora baktı.

O kadar karanlıktı ki Amelia neredeyse hiçbir şey görmü
yordu. Ancak erkek sesleri duyuyordu. “Neler olu ...”

Yıldırım gibi bir hızla hareket eden Colin olduğu yerde 
dönerek elini yine Amelia’nın ağzına kapadı ve başını iki yana 

salladı.

Şaşıran Amelia’nın anlaması için bir saniye geçmesi gerekti. 
Sonra başıyla onaylayarak sessiz kalmayı kabul etti.
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Colin onun elini tutarak sessiz adımlarla koridora çıktı. 

Nedense, Colin’in çizmeleri hiç ses çıkarmamasına rağmen, 

zemin tahtaları Amelia’nın çıplak ayaklarının altında gıcırdadı. 

Colin donup kaldı; Am elia da durdu. Aşağıdan gelen sesler de 

kesilmişti. Sanki bütün ev nefesini tutmuş gibiydi. Bekliyordu.

Colin parmağını dudaklarına götürdü. Sonra genç kızı 

kucağına alıp omzuna attı. Ardından olanlar çok hızlı gelişti. 

Baş aşağı durduğu ve yön duygusunu kaybettiği için, Colin ’in 

kendisini üst kattan alt kata nasıl taşıdığını anlamadı. Sonra 

üst katta olmadığı anlaşıldığında bir bağırış duyuldu ve yu

karıda birileri koşturdu. Colin bir küfür savurarak koşmaya 

başladığında, Am elia’nın dişleri de birbirine vurmaya başladı; 

saç örgüsü Colin’in bacağına öyle sert çarpıyordu ki Amelia 

onun canını yakmaktan korktu. Kollarını onun kaslı beline 

doladı ve Colin hızını artırdı. Ön kapıdan hızla fırlayarak 

basamaklardan aşağı indiler.

Yine bağırışlar duyuldu. Yine koşuşmalar oldu. Kılıçlar 

birbirine çarparken Bayan Pool’un çığlığı geceyi yardı.

“İşte orada!” diye bağırdı biri.

Zemin Am elia’nın altından hızla akıyordu.

“Şuraya!”

Benny’nin sesi Am elia’nm kulaklarına müzik gibi geldi. 

Colin yön değiştirdi. Amelia başını kaldırdığında peşlerindeki 

adamları görür gibi oldu ve başka adamlar önlerini kesti; ba

zılarını tanıyor, bazılarını tanımıyordu. Yeni gelenler Colin’e 

ve Amelia’ya zaman kazandırmıştı ve çok geçmeden peşlerinde 

kimse kalmadı.

Biraz sonra kendini ayaklarının üzerinde buldu. Şaşkın 

gözlerle etrafına bakınarak nerede olduklarım anlamaya çalıştı
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ve B en n y ’y i at sırtında, C o lin ’i başka bir a tın  s ır tın a  binerken 

gördü.

"A m elia!”  C olin  bir eliyle d izg in leri tutarken, diğer elini 

ona uzattı. A m elia  ona e lin i verdi ve C o lin  g en ç k ız ı yukarı 

çekip yüzükoyun kucağına yatırdı. G ü çlü  bacakları A m e lia ’nın 

altında  kaşıtırken at h ızla  harekete geçti ve d örtnala  gecenin  

karanlığında yol alm aya başladılar.

A m elia sım sıkı tutunm uştu ve hayvanın her a dım ında karnı 

kalkıp iniyordu. A m a  uzun sürm edi. Tam  yo la  u laşırlarken  bir 

sila h  sesi duyuldu ve karanlıkta  y a n k ıla n d ı. C o lin  bir çığlık 

atarak aniden  kasıldı. A m elia  bü tü n  d ü n y a sı a y a kla rın ın  a l

tından çekilm iş g ib i bir çığ lık  attı.

Kayıyor, düşüyordu...

Amelia ağzım kapatan bir el ve kulağmdaki bir fısıltıyla uyandı.

“Şişşt... Evde biri var.”

Colin’in sesi onu yan karanlıkta olduğu yere mıhladı. Birkaç 

kalp atışı kadar sürede, rüyasmdaki dehşeti ve korkuyu his

setti. Sonra Colin’in kendisininkine değen vücudu onu gerçeğe 

geri getirdi ve vücudunu saran güçlü kollar onu rahatlattı.

Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Tavandaki süslü 

oymalan gördü ve baldınmn alfandaki yumuşak kadifeyi hissetti.

Kütüphanedeki kanepede yatıyorlardı. Şöminedeki ateşin 

durumuna bakıhrsa -şimdi geride sadece korlar kalm ıştı- en 

azmdan iki saat uyumuş olmalıydı.

Colin’in kollannda ona döndü ve dudaklanm sevgilisinin 

kulağına bastırdı. “Kim bu?” diye fısıldadı.

Cohn başmı iki yana sallarken kojm renk gözleri parladı.

Ameha onun vücudundaki gerginhği hissederek hareketsiz 

kaldı. Ve duydu. Çizmeh bir çift ayak, parke zeminde yürüyordu.
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Çizmeler. Bu saatte.

Kalp atışları uyku ritminden çıkıp hızlandı. Rüyasınm 

aksine, bu kez tehlikede olan Colin’di.

Colin dudaklarım genç kadımnkilere yapıştırarak onu iş

tahla ve çabucak öptü. Sonra sessizce kanepeden kalktı. Dizle

rinin üzerinde durarak pantolonunun önünü üikledi. Çıkardığı 

gömleğini başımn üzerinden geçirdikten sonra küçük kıbcma 

uzandı.

Amelia da yere kayarak sabahlığınm kuşağım bağladı.

“Ben çıkınca kapıyı kilitle,” diye fısıldadı Colin, ses çı

karmamak için kılıcını kınından son derece yavaş bir şekilde 

çekerken.

Amelia başım iki yana sallayarak Colin’in yeleğinin ve 

ceketinin üzerine bıraktığı hançerinin mücevherli kabzasımn 

parıltısına yaklaştı. Silahın kabzasını kavradığı anda Colin 

arkasında bitti.

“Hayır.”

“Güven bana.” Am elia başmı çevirerek yanağım Colin'in- 

kine dayadı.

Colin dişlerini sıktı. “Senin güvende olduğunu büirsem 

aklım başımda olur.”

“Benim farkh hissettiğimi mi samyorsun?” Ameha titreyen 

eliyle sevgilisinin yanağına dokundu ve mutlu olduğunda baş 

döndürücü gamzesinin belirdiği noktaya kaydırdı. “Sakin ol. 

Benim ablam Soğuk Dul.”

Uzun bir sessizlik oldu. Colin onun söylediklerini düşü

nürken zorlukla jmtkundu.

‘Yardım  etmeme izin ver,” diye fısıldadı Amelia. “Beni 

her seferinde geride bırakırsan nasıl birlikte ilerleyeceğiz?”
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Am elia onun tehlikede olması düşüncesinin Colin’e nasıl 

acı verdiğini biliyordu çünkü kendisi de onun için aynı şeyi 

hissediyordu.

Colin sonunda sert bir şekilde başıyla onayladı. Amelia 

onun aralanm ış dudaklarına hızlı bir öpücük kondurduktan 

sonra hançeri kınmdan çekti.

Seni seviyorum. Bu sözler sessizce, du daklan  birbirinden 

ayrılm adan söylenmişti.

Am elia sevgilisinin ehni kaldırarak üzerini öptü.

Colin ondan ayrılarak kapıya yaklaştı. A m elia  uyurken 

bir ara kapıyı kapam ıştı. Tokm ağı çevirdi ve sadece dışanyı 

görebileceği kadar araladı. İyi yağlanm ış m enteşelerden hiç 

ses çıkmadı.

Colin göz açıp kapayana kadar gitm işti. A m elia  ona kadar 

saydıktan sonra peşine takddı. H ançerin kabzasından cesaret 

alan Am elia, son derece dikkatli bir şekilde koridor hahsım n 

üzerinden merdivene doğru emekledi. D ışarıda uğuldayan 

rüzgârın  sesi ve avlanan bir baykuşun  gece ötüşü onu ana 

odakladı. H ayatta kalm a güdüsü ve Colin’i korum a ihtiyacıyla 

duygularını bastırarak sığ bir nefes aldı. E v nefesini tutm uş 

gibi ani bir sessizlik oldu ve ardm dan çok h afif b ir ses duydu; 

sinsi ayak sesleri üeride devam  ediyordu.

Ameha duraksadı. Dizlerinin üzerine jnikselerek karanhkta 

el yordam ıyla ilerledi.

Tek bir tem iz atış; sadece bir tane.

S ağ tarafm da bir hareket gözüne Uişti. H ançerin ucundan 

tutup kabzasıyla nişan alan Am eha fırlatm aya hazırlandı. Kolu 

sağlam , sinirleri gergin am a kontrollüydü. D aha önce kim seyi 

öldürm em işti fakat gerekirse önce h arekete geçecek, sonuçla

rıyla  sonra ilgilenecekti.
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Kolu geri g itti ve  d ik k a tin i en a lt  b a sa m a k ta n  sü zü len  

ince ay  ışığı h u zm esine od akladı.

H erhangi b ir ses d u y u lm a m a sın a  rağm en , A m e lia  y a b a n 

cının o m in ik  ış ık  h u zm esin e  y a k la ş tığ ın ı biliyordu.

B iraz d a h a ... b ira z  d a h a ...

Colin an id en  ile ri a tıld ı. A y  ış ığ ı h u zm esin d en  b ir  k a visle  

geçerken, A m e lia  onu gö m leğin in  b e y a z  k u m aşın d a n  tanıdı. 

Am elia’m n du rd uğu  yerd en  görem eyeceği k a d a r iy i b ir  şeküde 

gölgelerin araşm a  g izlen m iş o lan  b ir  vü cu d a  çarptı. G üçlü  şem- 

gırtı, iki ra k ib in  b ir  şeye  ç a rp a ra k  k ırc b k la n m  b elli etti.

Am elia a ya ğa  fırladı. K oridoru  geçip k a rşı d u vara  u laşarak  

isabet şan sım  artırd ı.

Bir sü ü eti d iğ erin d en  a y ırm a y a  iz in  v erm e ye cek  k a d a r 

karanlıktı. C olin  v e  y a b a n c ı b irb ir ler in e  dolan m ış h a ld e  bo

ğuşurken, A m e lia ’m n  d u a  e tm e k te n  b a şk a  y ap a b ü e ce ğ i bir 

şey yoktu.

Tam  o sırad a  ü st k a tta  b ir  k a p ı açüdı. H issettiğ i ra h a tlıkla 

hıçkırm am ak için  A m e lia  k e n d in i zo r tu ttu . E b n d e  fen erle  

yaklaşan k işin in  y a y d ığ ı ış ık , C o lin ’in  k ü çü k  k ıh cı o lam ayacak  

kadar k ısa  olan  b ir  b ıça ğ ı a y d ın la ttı. A m e h a  k o lu n u  geri çekti 

ve uzun egzersizlere d a y an a n  b ir u sta lık la  ağırb ğm ı yükleyerek  

hançeri fırla ttı.

H ançer h ız la  d ö n erek  u çtu . A c ı dolu  b ir  h o m u rtu  duyuldu. 

Colin’i  n işan  a b n ış  o lan  b ıç a k  g ü rü ltü y le  am a  z a ra rs ız  b ir  şe 

küde p arke zem in e y u v a rla n d ı.

St. John b ir  elin d e b ir  ta b a n ca , d iğerin d e b ir fen erle  m er

divenden a şa ğ ı koştu . M a r ia  h em en  a rk a s ın d a  v e  sa ld ırm a ya  

hazırdı.

Antre}d a y d ın la ta n  ış ık ta  A m e lia ’n ın  hedefi orta y a  çüctı. 

Adam göğsünü tu ta ra k  d iz lerin in  ü zerin e  çökm üştü. H ançerin
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kabzası ellerinin arasından görünüyordu. B ir an için dizlerinin 

üzerinde sallandıktan sonra jnizükoyun devrildi.

“Vay canına,” dedi Colin, nefes nefese A m elia ’nın yanına 

koşarken. “Çok güzel bir işti.”

“Mükemmeldi, Amelia,” dedi St. John, büyük b ir gururla. 

Bakışlarm ı ayaklannın dibinde yatan  cesede çevirdi.

“Burada neler oluyor böyle?’ diye sordu W are, merdivenden 

inerken. Bay Quinn ve M atm azel Rousseau k ısa  süre sonra 

onlara katıldı.

“Depardue,” dedi Fransız kadm. Yere çömeldi ve elini adanun 

omzıma koyarak nazikçe ters çevirdi. “Com m ent te sens-tu?‘ ’̂ 

Fransız hafifçe inleyerek gözlerini açtı. “L y s e tte ...” 

M atmazel Rousseau hançere u zan arak  tu tu p  çekti ve hiç 

tereddüt etmeden tekrar sapladı; bu k ez kalbine.

Kaburgalardan birini sıyırarak giren han çerin  sesi ve 

Depardue’nün acı çığlığı, Am elia’nm  tü ylerin i ürpertti. ‘Y ü ce  

Tam'im!” diye bağırdı, midesi bulanarak.

Fransız kadımn kolu kalkıp tek rar indi. B a y  Q u iim  ileri 

atılıp onu geri çekti ve hançer kadım n elinden sıyrılarak  yere 

düştü. ‘Yeter! Onu öldürdün zaten.”

Matmazel Rousseau kendim k u rtarm aya çak şırk en  kendi 

dilinde öyle ağır küfürler savurdu k i A m elia  istem eden bir 

adım geriledi. Kadın cesede tükürdü.

Olanlar uzunca bir an herkesi şaşkın  b ir sessizliğe boğdu. 

Sonra St. John boğazım temizledi. “E h ... bu adam  a rtık  tehdit 

oluşturamaz. Ama daha fazlası olmalı. A dam ın  y a lm z geldi

ğinden şüpheliyim.”

290 Beni Baştan Çıkar

12 (Fr.) Nasıl hissediyorsun? (ed.n.)



Sylvia Day  291

“Ben alt katı araştıracağım.” Colin, Amelia’ya baktı. “Sen 

odana git ve kapını kilitle.”

Amelia başıyla onayladı. Cesedin görüntüsü ve ayaklarmın 

dibinde hızla büyüyen kan birikintisi midesini bulandırdı. Artık 

yardım  gelmişken, yaptığı şeyin etkisini hissetmeye başladı.

“B ir şey buldum.”

Bütün gözler antreye döndü. Tim, ensesinden yakaladığı 

Jacques’i sürükleyerek getiriyordu.

“D ışarıda sinsice dolaşıyordu,” diye homurdandı dev.

Fransız’ın tam am en giyinik olması kimsenin gözünden 

kaçm am ıştı.

“Sinsice dolaşmıyordum!” diye itiraz etti Jacques.

“Bence” diyen Tim  çenesiyle Depardue’yü işaret etti, “şu 

herifi içeri alan buydu.”

‘Y a n i  aram ızda bir hain mi v ar? ’ diye sordu St. John, 

soğuk b ir tavmla.

A m elia ’m n bütün vücudu ürperdi.

“Ça alors!'^’ M atm azel Rousseau biri kana bulanmış olan 

ellerim  h avaya  savurdu. “Dışarıda başkaları olabilecekken za

m anım ızı onunla harcam ak zorunda m ıyız?’

Tim, St. John’a  baktı. “Üç tane daha yakaladık; bu ikisinin 

dışında.”

C olin ’in yüzü  sertleşti. “O halde hepsini sorgulayacağız. 

B iri bize önemli bir şey söyleyecektir.”

M atm azel Rousseau alaycı bir tavırla güldü. “Absürde'*."

13 CFr.) Vay canına! (ed.n.)

14 (Fr.) Saçma! (ed.n.)



“SİZ ne yapmamızı önerirsiniz?” diye sordu Simon, abartıb 

bir kibarbkla. “Günler boyunca ona yavaşça işkence mi edelim? 

Bu kan şehvetinizi daha mı iyi tatmin eder?”

Matmazel Rousseau umursamaz bir tavırla elini salladı. 
“Neden kendinizi yoracaksımz ki? Öldürün gitsin.”

“SalopeP^' diye bağu'dı Jacques. “Sen kendi yavrunu yersin.” 

St. John’ın kaşları kalktı.

“Bu kadın benimle birlikte çahşıyor,” diye bağırdı Fran

sız, Tim’in elinden kurtulmaya çalışırken. “En azından ben 

Leroux’nun cinayetiyle ilgili Mitchell’in suçsuzluğuna tanıklık 

edebüirim. Bu kadının hiçbir değeri yok.”

“Anlayamadım?” dedi Colin, aniden kaskatı kesilerek. 

“İkinizin birlikte çalıştığm ızı mı söyledin sen?”

Am elia titreyerek kollarım beline doladı.

“ Ta gueule!"^’ diye tısladı M atm azel Rousseau.

Jacques şesrtanca gülümsedi.

“Bence onları ayırm ahyız,” dedi Colin.

St. John başıyla onayladı.

“Ben Lysette’i  alırım,” dedi Simon, sert bir sesle.

Fransız kadın belirgin bir endişeyle titrerken Amelia ba

kışlarını kaçırarak ona acım am aya çalıştı.

“Gel, ufaklık,” diye m ırıldandı M aria, kardeşinin koluna 

girerek. “Biz gidip erkekler için çay ve içki hazırlayalım . Önü

müzde uzun bir gece var.”

Colin dost sandığı adam a baktı ve kendisine açıklanan plam 

tam  olarak kavram aya çalıştı. ‘Y a n i başından beri M atmazel
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Rousseaüyla birlikte mi çalışıyordun? Birkaç gün önce handa 
karşılaşmamzdan önce de mi?”

Jacques başıyla onayladı. Ware’in çahşma odasmda damasko 

döşemeli ve altın yaldızlı bir koltukta oturuyordu; baldırları 
koltuğun ayaklarına, elleri de arkadan bağlanmıştı. “Handa 

karşılaşmadık. Onu zaten bir süredir tamyordum.”

“Ama ikiniz de sadece uzaktan tamşıkmış gibi davrandı- 

mz,” diye itiraz etti Simon. Matmazel Rousseau sessiz kalma 

konusunda daha inatçı olduğunu kamtladığmdan, Simon onu 

bir konuk odasında bağb halde bırakmış ve kadımn suç ortağım 

sorgulayan diğerlerine katılmıştı.

“Çünkü sizi bu konunun Cartland ve Leroux’nun cinayetiyle 

ilgili olduğuna inandırmak zorundaydık,” diye açıkladı Jacques.

‘Y a n i konu aslında bu değü miydi?’ diye sordu St. John, 

kaşlarm ı çatarak.

“Hayır. Rluminés sizin Fransa’da giderek daha fazla sı

kıntı yaratan faaliyetlerinizi sona erdirmek istiyor. Amirinizin 

kimliğini keşfetmem için beni gönderdüer.”

Colin donup kaldı. “Illuminés?’ Gizli yollardan güç peşinde 

koşan “aydınlanmış” üyelerden oluşan gizli bir organizasyonla 

ügili söylentileri duymuştu fakat hepsi söylenti olarak kalmıştı. 

“Onların Leroux üe ne ilgüeri var ki?”

“B unlann hiçbirinin Leroux’yla ügisi yoktu.” diĵ e tersledi 

Fransız. “Asim da, Cartland’ın Lerous’yu öldürmesi işleri ka

rıştırdı.”

“Nasü yani?’ diye sordu Simon, kanepede oturduğu j'erden. 

Üzerine bir sabahlık geçirmiş, bir puro yakmış, dinlenen bü 

adam gibi görünüyordu ama ashnda hiç de öyle değüdi.

“Rluminés Mitchell’in İngiltere'ye döneceğüıi öğrenmişti.” 

dedi Jacques. ‘Yolculuk smasında onunla arkadaş olmak ama-
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cıyla ayru gemide bir kamara tuttum. Dostluğumuz sayesinde 
İngiltere’de emrinde çalıştığımz adamın kimliğini öğrenmem 

umuluyordu. Yelken açacağımız gece M itchell’i izledim ve 

karşıma çıkan fırsattan yararlandım. Durum u kullanarak 

MitcheU’le dost oldum.”

“Çok ilginç,” diye mırıldandı St. John.

“Peki, ya Lysette?” diye sordu Simon.

“Mitchell benim hedefîmdi,” dedi Fransız. “Onunki şendin. 

Illuminés hiçbir şeyi şansa bırakm aktan hoşlanm az.”

“Lanet olsun!” Colin öfkeyle hırladı. ‘T a  bu gece? Depar- 

due’nün rolü neydi?”

‘Leroux’nun ölümüyle ilgili gerçeği öğrenm ekle görevliydi 

ki bu da genel vekil için kişisel bir meseleydi.”

‘T an i Fransa’da hâlâ aram yorum ,” dedi Colin, “ve birinin 

Leroux’nun ölümünün bedelini ödemesi gerekiyor. Benim du

rumum değişmedi; sadece senin ve M atm azel Rousseau’nun 

rolü ortaya çıktı.”

Jacques kasvetli bir tavırla  gülüm sedi. “Evet.”

“Ve şimdi D epardue de öldü.”

“Bu sonuçtan rahatsız olma, mon ami. M atm azel Rousse

au’nun da belirteceği gibi, kesin likle onurlu b ir adam  değildi. 

Onun suçlanm n cezasım  senin çekm ene asla  izin  vermezdim. 

Başm dan beri bu konuda sana garanti verm iştim .”

“Am a D epardue’nün evim e girm esine izin  verdin,” diye 

vurguladı W are. “Neden?”

“C artland onu B ayan  Benbridge’i  bu lm ası için gönderdi,” 

diye açıkladı Jacques. “Ona yardım cı olm ayı kabul ettim  fakat 

niyetim başardı olmasma izin vermemekti. Birinin onu keşfedip’ 

öldürm esini ve böylece bana olan güveninizi güçlendirm esini 

um uyordum.”

294 Beni Baştan Çıkar



“Anlanuyorum.” St. John, Jacques’a yaklaştı. “Cartland 
sana neden güveniyor?”

“Depardue yüzünden. Mitchell ve ben hâlâ Londra’dayken, 

Cartland’ı aradım. Depardue’yü bularak ona Leroux’nun ka

tilini yakalam ak için Lysette’le birlikte çahştığımı söyledim. 

Lysette’in işe katılması Depardue’yü temkinli olmaya zorladı. 

Bu da, Depardue kendisine inanmadığı için alternatif Fransız 

desteğine ihtiyaç duyan Cartland konusunda bir yol açılmasına 

neden oldu.”

“Cartland şimdi nerede?” diye sordu Colin.

“Handa haber bekhyor.”

Colin, ayağa kalkan Quinn’e baktı.

“Ü zerim i hemen değiştiririm,” dedi Quinn.

St. John doğruldu. “Ben de geliyorum.”

“B en burada hammlarla kalacağım,” diye önerdi Ware. 

Sonra gülümsedi. “Ama korumama ihtiyaçları olduğundan 

şüpheliyim.”

Colin odadan çıkarak hızh, hevesli adımlarla kütüphaneye 

yöneldi. Quinn onunla birlikte yürüdü.

“Görünüşe bakıhrsa intikam firsatm geldi,” dedi İrlandah.

“Evet. Nihayet.” Beklenti Colin’in kanun ısıtıyor, kalp 

atışlarını hızlandırıyordu. Onu Ameha’dan ayıran sorun hâlâ 

mevcuttu fakat sevişmelerinin kokusu tenine yapışmıştı ve ona 

umut veriyordu. Amelia onu seviyordu. Geri kalam zamanla 

olacaktı.

Quinn’le merdivende ayrıldılar ve Colin ceketini almak 

için kütüphaneye döndü. Normalde hançerinin durduğu boş 

kim eline aldığında, yardımına koşarak onu ölümüne sa\oman 

Am elia’yı düşündü. Colin daha bugün onu daha fazla sevme

sinin im kânsız olduğunu düşünüyordu. Şimdiyse ona bir kez
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daha âşık olduğunu anhyordu. Bu kez Amelia’mn büyüdüğünde 
dönüştüğü kadına tutuluyordu.

Colin, dünyada Amelia için daha iyi bir erkek olamaya
cağından ilk kez emindi. Öyle olmasa bile, gerisinin canı ce- 
hennemeydi. Amelia ona aitti. Azmederse, Amelia’yı da buna 

inandırabilirdi.

Kararh bir şekilde giysüerini üzerine geçirerek odadan 

çıktı. Ware merdivenin dibinde duruyor, Depardue’nün cese

dinin kısa süre önce yattığı yere bakıyordu. Ortam toparlamp 

temizlenmişti fakat Colin, Kont’un bu olayın etkisinden yıllar 

boyunca kurtulamayacağım tahmin ediyordu.

Ware ayak seslerini duyunca başmı çevirdi ve Colin’i gö

rünce gözleri kısıldı.

“Cartland’ı yakalarsanız,” dedi Ware, “burada işiniz biter.” 

Çenesi gerildi. “Bir şey dışmda.”

“Şafakta buluşalım mı?” diye önerdi Colin. Düello, Ame- 

lia’yla geleceğini engelleyen bir diğer sorundu. Bunu hemen 

çözmek istiyordu. “İkimiz de gece boyunca uyanıktık. Kimse 

için haksız bir avantaj yok.”

“Belki çatışmanız uzun sürer veya döndüğünüzde yaralı 

olursunuz,” dedi Kont, asık yüzle. “Ancak ikisi de olmazsa, 

şafak bana uyar.”

Colin başıyla onayladı ve hızh adımlarla ahırlara yöneldi. 

Güneşin kendisi için yepyeni bir hayata doğabileceğini dü

şünmek hareketlerini hızlandırıyordu. St. John’ı bir düzine 

adamıyla birlikte beklerken buldu. Quinn de kısa süre sonra 

onlara katıldı.

Yarım  saat içinde, on beş kadar atlı şehrin yolımu tuttu.
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On Yedinci Bölüm

Cartland odasma yaklaşan çok sayıda çizmeli ayak seslerini 

duyunca, önündeki masanın üzerinde duran tabancasına 

uzandı. Depardue’yü diğer dördüyle birlikte göndermek, ka

çınmayı tercih edeceği bir kumar olmuştu fakat bazen böyle 

riskler daha büyük ödüUer getirirdi.

Tabancajn bir elinde tutarak kapmm vurulmasmı bekledi 

ve girilmesini emretti. Kapı açıldı ve kendi adamlarmdan biri 

telaşla içeri daldı.

“Emin değilim,” dedi adam, ‘belki biraz evham yapıyorum 

ama ağır silahh üç beyefendi aşağıdaki hana girdi.”

Cartland tabancasmı kemerine sıkıştırarak ceketine uzandı. 

“Gözü kara davranmaktansa temkinli olmak daha iyidir.” Küçük 

küıcuu kaparak çabucak kapıya yöneldi. “Diğerleri aşağıda mı?’ 

“Evet. İkisi de ahırda.”

“Mükemmel, benimle gelin.”

Uzun, hızlı adımlarla yürüyen Cartland, hizmetkâr mer

divenini kullandı. Arka taraftaki çıkış tam ilerideydi fakat 

Cartland sola dönüp mutfaktan geçerek teslimat kapışma 

yürüdü. D ikkatli olmak her zaman yararhydı.
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Kapı aralıktı ve sıcak mutfağa soğuk gece esintisi süzülü

yordu. Cartland küçük ışık huzmesinin ötesinde karanlıktan 

başka bir şey göremiyordu ama bir tuzak kurulm uşsa diye 

kaçış şansını artırmak için neredeyse koşarak dışarı fırladı.

Kendini ay ışığıyla aydınlanan bir gecede bulunca kendini 

daha güvende hissetti.

Ta ki tam arkasından koşan adam ının acı dolu homurtu

sunu duyana kadar.

Cartland irkilerek gevşek bir taşın  üzerinden sendeledi. 

Olduğu yerde hızla dönerken tabancasını çekti ve deli gibi 

açılmış gözleriyle etrafına bakındı.

‘T ekrar görüştüğümüze sevindim,” diye seslendi Mitchell.

Aym ışığı dar ara sokağı ve su-tma saplanm ış bıçakla yerde 

yatan cesedi aydınlatıyordu. Adam  hom urdanarak kıvramyordu 

ve artık Cartland’m işine yaram ayacağı kesindi.

“Sen!” diye haykırdı, peşindeki adam ı göremeden.

“Ben,” dedi M itchell, gölgelerin arasm dan.

Sesi çevre binalardan yan kıland ığı için M itcheU’in yerini 

anlam ak zordu.

Bu arada C artland’m  kendisi kek lik  gibi ortadaydı.

Cartland tabancasım sallayarak konuştu. “Fransızlar benim 

suçlu olduğum a inanm azlar. B an a güveniyorlar.”

“B ırak  da bunun için ben endişeleneyim .”

Sol taraftan  bir gürültü  geldi ve C artland  o yöne doğru 

ateş etti. Büyük, jm varlak bir ta ş yuvarlan arak  gelip çizmesine 

dayandığmda, kandm ldığm ı anladı. Bu kadar paniğe kapdmış 

olmasa, daha sağh kh düşünebilirdi. O ysa şim di yüreğ i ağzm- 

daydı ve dehşetle donup kalm ıştı.

M itchell’in k a h k ah aları gece karan lığ ında yankılandı. Ar- 

dm dan, Çingene savrulan  u zun  siyah  peleriniyle bir hayalet



gibi ortaya çıktı. İki elinde de birer silah vardı. Biri tabancaydı 

ve bu da Cartland’a ölmek veya teslim olmaktan başka seçe

nek bırakmıyordu. Ucundan duman tüten işe yaramaz silahı 

uyuşan parmaklarından kayarak düştü ve sokağm zemininde 

yuvarlandı.

“Sana yardım edebibrim,” diye önerdi, telaşla. “Senin lehine 

konuşup seni temize çıkarabilirim.”

Mitchell’in dişleri karanlıkta bembeyaz panldadr “Evet, bunu 

yapacaksın... Fransa’ya dönüp suçlaruun bedelini ödeyerek.”

Am elia şafaktan hemen önce irkilerek uyandı. Kalbi uzun bir 

mesafe koşmuş gibi hızla atıyordu ama nedenini büemiyordu.

Uzunca bir an yatağm da yattı ve tepesindeki sayvana göz

lerini kırpıştırarak baktı. Bulanık bakışları sayvanı çevreleyen 

altın sa n sı püsküllerde dolaştı ve nefeslerine odaklanarak sa

kinleşm eye çahştı.

O anda içini dehşetle dolduran tamdık sesleri duydu: Dı

şarıda birbirine çarpan kıhçlarm  gürültüsü.

Bir an için adamlarm Cartland’ı yakalamayı başaramamış 

olabileceğini düşündü ama kimsenin bağırıp çağırmaması ve 

başka gürültü ler olmam ası bu olasdığı çürütüyordu.

D ü e llo !

Y a ta k tan  telaşla  firlarken hizmetçisine seslendi. “Anne!” 

Pencereye koşarak perdeleri üd yana çekti ve kısık sesle 

bir küfür savurarak  gri-pembe gökyüzüne baktı.

A m elia gardırobuna koşarak bir şal kaptı. “Anne!”

Kapı açıldı ve Am eha öfkeyle kapıj^a doğru döndü. “Neden 

beni daha önce uyandırm ... Maria!”

“A m elia.”
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M aria’nın sesindeki anlayışlı ton, A m elia ’nm  kollarındaki 

tüyleri diken diken etti. “H ayu’!” dedi korkuyla , ablasın ın  y a 

nından hızla geçip koridora fırlarken.

“U faklık! Bekle!”

A m a beklemedi. B ütü n  gücüyle k oşarken  çah şk an  bir h iz

metçiyle neredeyse çarpışıyordu. H em en ardm dan köşeyi k a ya 

ra k  döndü ve m erdivenden aşa ğ ı koştu. A lt  k a ta  yak laşırk en , 

çeliklerin  birbirine çarpışm dan  ç ık an  sesler k a m m  dondurdu. 

Am elia arka terasa ve hem en ötesinde u zan an  çim enliğe açılan 

F ransız kap ılarına  y a k la ştığ ı an d a k en d im  çok gü çlü  kollar 

tarafm dan sarılm ış halde buldu. B ir  ç ığhk a tm a y a  çalıştı fakat 

dev gibi bir el ağzım  kapadı.

“Ü zgünüm ,” diye m ırıldand ı T im . “D ö v ü şü rlerk en  d ik k a t

lerini dağıtm ana izin  verem em . Y o k sa  b irb irlerin i öldürürler.” 

A m elia, ik i ad am ın  da y a ra la n a b ile c e ğ i d ü şü n cesiyle  

titredi. D elirm iş gibi ç ırp m a ra k  k en d in i k u rta rm a y a  çalıştı 

am a yetişk in  e rk ek ler b ile  T im ’in  gü cü n e k a rş ı koyam azdı. 

Ç atışm an ın  sesleri devam  ed erk en  A m e lia ’m n  gö zleri doldu 

ve y aşla rı özgürce y a n a k la r ın d a n  sü zü ld ü . Ç e liğ in  çeliğe her 

çarpışı karruna in en  b ir  jm m ru k  g ib iyd i v e  T im ’in  kolların d a 

te k ra r  te k ra r  sıçra m a sın a  n ed en  oluyordu . T im  b ir  k ü fü r  sa 

v u ra ra k  y a n a ğ ım  on u n k in e d a y a d ı v e  sa k in le ştirm e k  için  b ir 

şeyler m ırıldand ı fa k a t A m e lia ’m n  h u zu rsu z lu ğ u n u  h içb ir şey 

y atıştıram azd ı.

S o n ra ... sessizlik .

A m elia  donup k a ld ı. S e s  d ışa r ıd a  olup  b iten le rin  işa re t

lerin i gü çlen d ireb ilirm iş g ib i n efe s  a lm a y a  b ü e  korkuyordu .

T im  onu y a k m d a k i b ir  p en cerey e  gö tü rd ü  v e  b ir  k a n a d ım  

hafifçe a ralad ı. B o ş lu k ta n  n em li v e  so ğu k  b ir  e s in ti sü zü lerek  

A m e b a ’m n  ü rp erm esin e  n ed en  oldu.
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“S iz  daha iyisin iz.”

Colin’in sesi ku laM arm a geldi ve Tim ’in avucunun altında 

d u d a k lan  titredi.

“M an tık lı seçenek sizsiniz,” diye devam  etti, ciddi bir ta 

vırla. “K a ra rlı ve sadık  kaldrm z. B enim kinin aksine, sizin ser

vetiniz ve u nvan m ız köklü. Ona benim  verem eyeceğim  şeyleri 

verebilirsiniz.”

Am elia kendini 'Tim’in koUanna bırakırken sessizce hıçkırdı.

“En önemlisi, bana olan sevgisinden hoşlanm azken, sizinle 

bir geleceği m in n etle  ku caklıyor.”

A m elia  ba şın ı y an a  çevirerek  yaş la rla  ıslanm ış yanağım  

T im ’in gü rleyen  kalb in e  bastırdı.

Colin onu terk  ediyordu; daha önce birçok kez yaptığı gibi.

T im ’in  eli genç k ad ım n  ağzın dan  indi.

“B ıra k  ben i,” diye fısıldadı A m elia, m ücadeleden vazgeçe

rek. “D ışa rı ç ık m ayacağım .”

'Tim onu b ıra k tı ve  A m elia  ark asım  döndü.

“U fa k lık .” M a ria  k olların ı ik i yan a  açm ış halde m erdive

nin dibinde bekliyordu. A m eh a m innetle ablasına yaklaşırken  

dizleri titriyordu ; o k a d a r k i ik is i de en a lt basam ağa oturm ak 

zorunda k a ld ıla r.

“U m u tlanm ıştım ,” diye fısıldadı Am eha, Colin’in  öldüğüne 

ilk  in an d ığ ın d an  b eri h issetm ed iği k a d ar derin bir acıyla  sar

sılm ış halde. “U m u tland ığım  için kendim den nefi^t ediyorum. 

N eden geçm işten ders alam ıyorum ? Sevdiklerim  asla hayatm ıda 

k a lm ad ı ki. H ep si gitti. H er biri. Sen in  dışın da... sadece sen 

k a ld ın ...”

“Ş işşt. S in ir lerin  çok bozuk.”

G üçlü  k o llar a ltın d an  kıvi'ü ırken  Tim  onu kucağına aldı. 

A m elia  onun k en d isin i y a ta k  odasına taşım asına  izin  vere
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rek dev adamın göğsünde büzülürken, M aria da peşlerinden 

yürüyordu.

Coün eğildiği yerden doğruldu ve ajmı şeyi yapm akta olan 

Kontün gözlerine baktı. W are’in kılıcının açtığı hafif yaradan 

süzülen kanın sıcakhğını hissediyordu ama umursamıyordu. 

Ware tatmin olmuştu fakat elde edeceği tek şey buydu. Kont 

bununla yetinmek zorunda kalacaktı, çünkü Colin ganimeti 

kapmak nij'etindeydi.

“Ancak her şey sizin lehinize olmakla birlikte, Lordum,” 

diye devam etti Colin, “sadece bu düelloyu size veriyorum. 

Bayan Benbridge’i değil. Onun bana olan sevgisi çok daha 

derin; her zaman olduğu gibi. Ve benim ona karşı duygularımı 

da herkesin görebildiğinden eminim.”

“Onu yıllar önce bu yüzden mi terk ettiniz?” diye çıkıştı 

Kont.

“Geçmişi değiştiremem. Ne var ki şu andan itibaren bu 

dünyadaki hiçbir şeyin onu benden alam ayacağm a söz vere

bilirim.”

W are’in mavi gözleri kısıldı ve aralarm daki gerginlik daha 

da yoğunlaştı. Sonra Kont’un dudaklannm kenan  hafifçe kalktı. 

“Belki de olduğunuzu sandığım gibi biri değilsinizdir.” 

“Belki.”

Tekrar eğilerek birbirlerini selam ladılar ve çim enlikten 

aynldılar. İki adam da hayatlan n m  kendilerini sürükleyeceği 

farkh yönlere yürüdüler.

Am eha’mn hayatm m  bundan sonraki y a n m  saati -y o k sa  bir 

saat m iydi?- sis perdesi gibi geçti. M aria  onu bol dozda afyon 

katüm ış bir fincan çay içmeye zorladı.
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“Seni sakinleştirecek,” diye m ırıldandı ablası.

“Gidin başım dan,” diye m ırıldandı A m elia, onu sakin leş

tirmeye çalışan ellere vurarak.

“Ben sessizce kitap  okuyacağım ,” dedi M aria, “hizm etçini 

de göndereceğim.”

“H ayır. Sen de git.”

Sonunda vazgeçerek u zaklaştılar ve A m eha’yı, yattığı yerde 

büzülerek u yu ştu ru cu  k a jm ak lı rü yasız  bir u yk u ya  dalm ası 

için yalm z bıraktılar.

Ne yaz ık  k i ra h a tlığ ı u zu n  sürm edi. Ç ok geçm eden başka 

bir el yüzüne düşen bu k le leri k e n a ra  itti.

“Sanırım  in an cım  k a yb ettiğ in  için  su çlan abilecek tek  kişi 

benim.”

Colin’in  sesi ok şa ya n  b ir  el gibi ten ine süründü. A m elia  

ellerini u za ta ra k  ona doğru döndü. C olin  sevgilisin in  ellerin i 

tutarak hafifçe sıktı.

“B ütün sabah u yu m an  gerekiyordu,” diye m ırıldandı Cohn, 

battaniyesn genç k ad ım n  ü zerin d en  a lırken. “S en in  hu zu rsu z 

olmanı istem em iştim .”

A m eha güçlü  k o lların  k en d isin i k a ld ırd ığ ım  v e  sert, sıcak 

bir göğse yaslad ığım  hissetti. Son derece erk ek si ve  Colin’e has 

bir ten kokusu, A m eh a ’y ı y a ş la rla  ıslan m ış jdizünü sevgilisinin 

kravatına göm m eye zorladı.

Am eha onun kendisin i taşıd ığım  belh  behrsiz hissediyordu. 

Bir m erdivenden inchklerm i h isse tti v e  ten in i ok şayan  serin  

tem iz hava onu ü rp ertti.

“A rabam da b ir  b a ttan iy e  v£ir,” d iye m ırıldand ı Cohn. “B ir 

dakika daha d ayan ırsan , y in e ra h a t edeceksin .”

B iraz sonra b ir a rab ay a  bindirild i ve a rab a  sa rs ıla ra k  h a 

reket etti. C olin ’in  k u cağın d a  sık ıca  sarılm ış ve  ü zerin e  sıcak
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battaniye örtülm üş halde yatıyordu. K apalı göz kapaklarının 

arasından yaşlar süzülüyordu ve böylesine harika bir rüyadan 
asla  uyanm am ak için dua ediyordu.

Colin dudaklarım  genç kadının aim na sıkıca yapıştırdı. 
“U yu.”

A m eha afyonun etkisiyle söyleneni yaptı.

A m elia ’yı uyandıran  şey, hareketin  aniden kesilm esi oldu. 

G özlerini k ırp ıştırarak  uykun un  verdiği sersem likle boğuştu.

“A tla r  yorgun ve ben de açlıktan  ölüyorum .” Colin’in derin 

sesi onu bir anda y a n  farkın d alıktan  bihnce çekti.

D üello ...

A niden doğrulup otururken başm m  ü zeri Colin’in  çenesine 

çarptı ve ik isin in  de bağırm asm a neden oldu.

“Ah, lanet olsun,” diye homurdandı Colin, hiç ağırhğı yokmuş 

gibi sevgibsin i ku cağm d a sıçra ta ra k  daha sağlam  tutarken.

A m eh a gözlerini şaşk ın lık la  a çarak  C olin ’in  u zun  yol ara- 

b asm m  lü k s ortam m a b ak tı ve  pencereden d ışa n  uzandı. Han 

gibi görünen b ir b in am n  avlu su nd ayd ılar.

Colin’e baktığmda onu çenesini ovalarken buldu. “Neredeyiz?’

‘T o ld a .”

“N ereye?”

“N ik â h a .”

A m elia  gözlerini k ırpıştırdı. “Ne?”

Colin ’in  gülüm sem esi gam zelerin i belirgin leştird i ve Ame

lia ’y a  b ü yü k  bir tu tk u y la  a şık  olduğu çocuğu h atırlattı. “Seni 

sonsuza dek geride b ırakırsam  birlikte  derlem em izin mümkün 

olm ayacağın ı söylem iştin. Lord W are ’in  konukseverliğin in  ta

dım  çık arm ak  için b aşk a  nedenim  kalm adığından, artık  gitme 

zam am m ız gelm işti.”



Amelia onun söylediklerim kavram aya çalışarak uzunca bir 

an bakakaldı. “Anlam ıyorum . B u sabah düello yapm adım z m ı?’ 

“Evet, yap tık .”

“O kazanm adı mı? O nun daha iy i olduğunu söylem edin 

mi? Yüce Tanrım , aklım ı m ı kaçırıyorum ?”

“Evet, evet ve hayır.” Colin sevgilisinin belini saran  kolunu 

sıkarak onu kend in e çekti, “i lk  k a n ı onun ak ıtm asm a izin 

verdim ,” diye açık ladı Colin. “B u n a  h a k k ı vardı. S an a  sahip 

olduğum da h âlâ  on unla birlikteydin .”

A m elia  itiraz  etm ek için ağzım  açtı am a Colin p arm ak 

lan m  onun gü zel du d ak ların a  bastırd ı. “B itirm em e izin  ver.” 

A m elia  u zun ca b k  a n  sevgilisine b a k arak  ondan yan sıyan  

ciddiyeti gözlem ledi. S on ra  ba şıy la  on aylad ı ve C olin ’in kol- 

lanndan sıyr ıla ra k  k a rşıs ın d a k i k an ep eye  geçti çün kü  rah at 

düşünm eye ih tiyacı vardı.

H âlâ geceliğiyle olduğunu o zam an  anladı. Cohn ise koyu 

yeşil bir kadife  ta k ım  giym işti. A m eh a karşısm d ak i Colin’i 

eski Colin’le ba ğd aştırm ak ta  h â lâ  zorlam yordu fa k a t yine de 

onu sevm ekte hiç zorlanm ıyordu. O nu görm ek büe bü yük bir 

zevk veriyordu; hep olduğu gibi.

‘W a re ’in san a benim  verem eyeceğim  şeyleri verebüeceğini 

inkâr etm enin  an lam ı yok,” dedi Colin, sevgi dolu ve  k ararlı 

gözlerle bakarak. “B u  sabah duyduğun şey buydu. A n cak bunu 

u m ursam adığım ı anladım .”

“U m ursam ıyor m usun?” A m eh a ’m n eh k arn m a gitti. 

“H ayır, um ursam ıyorum .” Cohn koUarmı göğsünde k a vu ş

tururken A m eh a ’m n çok erotik bulduğu güçlü kaslarım  gözler 

önüne serdi. “Seni seviyorum. Seni istiyorum. Sana sahip olmak 

istiyorum . D iğer her şeyin  cam  cehennem e.”

“C olin ...”
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“Seni çaldım, Amelia. Seninle kaçtım; yapm ayı her zaman 

istediğim gibi.” Colin yine gülümsedi. “İki hafta içinde karı 

koca olacağız.”

“Bu konuda benim söz hakkım  var mı?”

“İstersen ‘evet’ diyebilirsin. A ksi takdirde söz hakkm  yok.” 

Amelia gülerken gözlerinden yaşlar süzüldü.

Colin öne eğilerek dirseklerini dizlerine dayadı. “Bana bu 

gözyaşlarımn m utluluktan olduğunu söyle.”

“Colin...” Amelia titrek bir şekilde iç çekti. “N asıl evet 

diyebilirim? Kendi zevkim için W are’i böyle um ursam azca fır

latıp atmak tam da babamdan beklenecek bir davram ş. Bu 

kadar bencilce davranırsam kendimi bağışlayamam. Belki beni 

böyle umursamazca davranm aya teşvik ettiğin için sana bile 

kırılabilirim.”

“Ameha.” Colin oturduğu yerde doğruldu. “W are’in senin 

mutluluğundan başka bir şey istem ediğini söylersem, belki 

endişelerini yatıştm p rızam  alabüirim  am a istediğim  bu değil.” 

Amelia kaşlarını çattı.

“Evet, çok aceleci davram yoruz,” diye devam  etti Colin. 

“Evet, dünyayı hiçbir şekilde um ursam adan günü ve aşkımızı 

yakabyoruz. Biz buyuz. Benzerbğim iz de bu. Sen ve ben, mut

luluğunu dizginleyecek k işiler değiliz.”

“in sanlar bu şekilde yaşayam az.”

“Evet, yaşayabilir. Bunu yapm ak başkaların a  acı verme

diği sürece.” Colin’in  sesindeki tu tku  arta ra k  Am elia’yı etkisi 

altm a aldı. ‘W are  seni benim sevdiğim  gibi sevm iyor. Sen de 

onu sevmiyorsun. A yn ca , senin kendini de olm ası gerektiği 

kadar sevmediğinden şüpheleniyorum . B eni kendim i olma

dığım birine dönüştürm ekle suçladın am a sen de aynı şeyi 

yapıyorsım. Kendim  ağırbaşlı ve sorum luluk sahibi bir kadma

I



dönüştürmeye çalışıyorsun am a sen bu değüsin! Bu kadar çok 

sevdiğim yönlerinden utanm a.”

“W elton korkunç bir adam dı,” diye bağırdı A m elia. “O nun 

gibi olamam.”

“A sla olam azsın.” Colin sevgilisin in  ellerin i tu ttu . “Sen 

yaşam ve aile sevgisiyle dolusun. B aban sa  sadece kendini se

viyordu. B un lar birbirinden çok fark lı şeyler.”

“W are ...”

‘W are  benim  ne yaptığım ı biliyor. İsteseydi bizi d u rd u ra

bilirdi am a yapm adı ve y ap m ayacak  da. N e v ar k i sana sahip 

olmak için kendimi değiştiriyorum. Bugünü ve seni sahiplenirken 

diğer her şeyden vazgeçiyorum . B u korkutucu, evet, ik im iz  de 

kendimiz için yarattığım ız kafeslerden d ışan  çıkıp bilinm eyene 

adım atacağız. A n cak  birbirim ize de sahip olacağız.”

Kafesler. A m elia  çok u zu n  zam an d ır b ir kafesteyd i; bu

yandan sın ırlam alardan  nefret ediyor, b ir yan d an  da W elton 

gibi olm asm ı engelled ik leri için  on lara  şükrediyordu. “B eni 

çok ijn tam yorsun,” diye fısüdadı.

“Evet. Seni h erkesten  daha iy i tam yorum . B an a seni hak 

ettiğime inanmEum söylemiştin. Şim di beni h ak  ettiğine inanm a 

su-ası sende. B aban ın  k a ra k ter  bo zu k lu k ların ı a lm ad ığm  ko

nusunda bana güven. H arik a  b ir  k ad ın ı sevecek k a d ar aküh 

olduğuma güven.”

D udaklarım  gü zel sevgilisin in  yu m ru ğun a bastırdı. "B e

nimle hu adım ı at, A m elia. Y ap m am am  gerektiğ in i söyleyen 

bütün nedenlere rağm en aşkım ıza dört elle tutunuyorum . Sen 

de aym sım yap. Çügm  doğam kabullen ve bemm le birlikte kaç. 

Benimle özgür ol. Bunu yaparsan hepümz daha mutlu olacağız.” 

Am elia uzunca bir an ona b akarken  gözleri doldu. Sonra 

daha fazla d ayan am ayarak  kendini Colin'in kollarına attı.
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“Evet,” diye ûsıldadı, yanağını sevgilisininkine bastırarak. 

“Özgür olalım!”

Christopher, Simon ve Ware kendilerini bir tartışmaya kaptır

mışken Maria bir elinde eteğini ve diğerinde bir mesajı tutarak 

içeri daldı.

Üç adam hemen ayağa kalktılar. Christopher ve Simon 

kaşlarım çatarak M aria’ya yaklaştılar. W are sadece kaşlannı 

kaldırdı.

“Bunu Amelia’nm yastığmın üzerinde buldum! Mitchell 

onunla birlikte kaçmış.”

Simon gözlerini’kırpıştırdı. “Anlayam adım ?”

“Ciddi misin?” Christopher gülümsedi.

“Onunla evlenmek niyetinde olduğunu yazm ış.” Maria 

mesajı tekrar okumak için kâğıda baktı. “K uzeye gidiyorlar.” 

“Acele etmebyiz, yoksa nikâhı kaçıracağız,” dedi Ware. 

“Siz büiyor m uydunuz?’ M aria gözlerini kocam an açarak 

Kont’a baktı.

“Umuyordum,” diye düzeltti Ware. “B u adam ın aklımn 

başına gelmesine sevindim.”

M aria ağzım açtı ama sonra tekrar kapadı.

“Eh, oyalanmayalım,” dedi Christopher, kansınm  dirseğini 

yakalayıp onu tekrar kapıya doğru yönlendirirken. “Hemen 

toparlanmamız gerek. Tim biz yokken M atm azel Rousseau 

ve Jacques ile ilgilenir.”

“Kuzey,” diye mırıldandı Simon. “Sizin arabanıza binebilir 

miyim. Lordum?”

“Elbette.”

inanm akta hâlâ zorlanan M aria, om zunun üzerinden Wa- 

re’e bir bakış attı.
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“Bu mutlu bir olay, Bayan St. John,” dedi W are, hem en 
arkalarından joirürken. “Siz de benim gibi gülüm sem ehsiniz.”

“Evet, Lordum.”

Maria kocasma baktı ve Christopher başıyla onayladı. M aria 

omuz silkerek bir kahkaha patlattı. Sonra eteğini k a ld ıra ra k  

kocasıyla birlikte üst kata koştu.
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Sonsöz

44T ) ir k a ç  saat içinde yelken açıyoruz,” dedi Quinn, çok renkli 

J 3 yastığm üzerindeki bir püskülle oynarken. “Sandıklarını 

ve uşağım gemide; Lysette de kamaram da süaca bağlı.”

Colin’in Londra’daki yeni malikânesinin aüe salonunda 

oturuyorlardı. Açık mavi ve altın sarısı renklerde döşenmiş 

güzel ve büyük bir salondu. Amelia salonun etrafma onun 

soyundan renkli dokunuşlar eklemişti; görkemli kumaşlarla 

süslenmiş yastıklar, küçük oyma biblolar ve düğün hediyesi 

olarak Pietro’nun verdiği kâseler dolusu Çingene tarzı hedi

yelik eşya. Tarzı çok gösterişli değildi ve birçoklan tarafından 

zevksizlik olarak bile nitelendirilebilirdi ama ikisi de bura>a çok 

seviyor ve burada birlikte kıvnlarak bolca zaman geçiriyorlardı.

Kimliğini benimse, demişti Ameba, Colin’i dayanılmaz şekilde 

tahrik eden yeni bir güvenle. O da şimdiye kadar bastırmak 

için çok çabaladığı umursamaz tarafım benimsiyordu artık. 

Babasına çok fazla benzeme korkusundan artık kurtulmuştu; 

tıpkı Cobn’in kendisini onun karşısında değersiz hissetme kor

kusunun davranışlarım artık yönlendirememesi gibi.



Colin sandalyesinde arkasına yaslanarak Quinn’i sordu. 

“Fransızlar, Matmazel Rousseau ve Cartland karşılığında 

adamlarını serbest buakmayı kabul etti mi?”

“Ve Jacques’i. Onu da istiyorlar. Ama şimdilik yanımda 

sadece Lysette’i götürüyorum. Diğer ikisini anlaşmaya sadık 

kaldıklarından emin olduktan sonra iade edeceğim.”

“Bu yolculukta seni kıskanmıyorum,” dedi Colin, yüzünü 

buruşturarak. “Matmazel Rousseaüyu iyi bir esir olarak hayal 

edemiyorum.”

“Dayanılmaz biri ama bütün bunlardan büyük bir zevk 

ahyorum.”

Colin güldü. “Çünkü ahmağın tekisin. Ne zaman geri dö

neceksin?”

“Emin değdim.” Quinn omuz silkti. “Belki diğerlerinin 

serbest bırakıldığından emin olduktan sonra. Y a  da belki o 

zaman bile dönmem. Biraz yolculuk yapabüirim.”

“Adamlarına karşı iyisin, Quinn. Bu senin her zaman hay

ranlık duyduğum bir özelliğin.”

“Artık benim adamlarım değüler. İstifa ettim.” Colin’in 

kalkan kaşlarım görünce Quinn başıyla onayladı. “Evet, bu 

doğru. Eddington’la işim bir süredir aksıyordu ama artık ken

dimi eğlendirmenin yeni yollarım bulmam gerek.”

“Örneğin?’

“Mutlaka bir belayla karşılaşırım.” Quinn sırıttı. “Seni 

akşam kıyafetlerinle görünce sosyal hayatın bana göre olma

dığım hatırladım. Sıkmtıdan ağlardım.”

“Doğru kadınla hayır.”

Quinn başmı arkaya atarak yürekten bir kahkaha attı ve 

Colin’i de gülümsetti.
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“Maria’ya olan aşkımdan ölürken bile,” dedi Quinn, ayağa 

kalkarken, “neyse ki böyle saçmalıklara hiç inanmadım.” 

Colin de onunla birlikte kalkarken mahcup bir tavırla kı

zardı. “Bir gün, umarım sana bütün ertelemelerini hatırlatır 
ve sözlerini yuttururum.”

“Hah! O günü daha çok beklersin, dostum. Zaten muhte

melen ikimiz de o günü görecek kadar yaşamayacağız.”

Quinn çıkmak için dönerken, Colin aynhşlannın kendisini 

sandığından daha çok üzdüğünü fark etti. Quinn doğasmda 

bir gezgindi; dolayısıyla birbirlerini çok daha az göreceklerdi. 

Birlikte yaşadıkları onca şeyden sonra, Quinn’i bir ağabey ola

rak görüyordu ve bir ağabey gibi özleyecekti.

“Hoşça kal, dostum.” Antreye geldiklerinde Quinn onun 

sırtına vurdu. “Sana evliliğinde bolca mutluluk ve bir sürü 

çocuk dilerim.”

“Ben de sana mutluluklar dihyorum.”

Quinn keskin bir selamla alnına dokundu ve yeni mace

ralara atılmaya gitti.

Colin uzunca bir an kapah kapıya baktı.

“H a y a tım .”

Am elia’mn gırtlaktan gelen mırıltısı Colin’in vücuduna 

bir alev dalgası yaydı.

Döndüğünde onun gülümsemesiyle karşılaştı ve üzerinde 

sadece sabahlığıyla merdivenin tepesinde durduğunu gördü. 

Saçları güzel bir şekilde toplanmış, panitıh elmaslarla süs

lenmişti.

“Daha giyinmedin mi?’ diye sordu Colin.

“Neredeyse hazırım.”

“Bana hiç de öyle görünmedi.”
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“Anne giysilerimin rötuşlarım yaparken durmam gerekti... 
ve seninJdlerin son parçasım getirirken.”

“A h?’ Colin’in gülümsemesi yayıldı. Amelia’nm gözlerindeki 
o baştan çıkarıcı yaram azlığı çok iyi tamyordu.

Am elia’mn sol kolu zarifçe kalktı ve zümrüt düğün yüzüğü 

antrenin şamdamndaki mumlarm ışığmda parıldadı; zarif par

m aklan siyah bir satene ve tamdık bir beyaz maskeye sarılmıştı. 

Colin’in vücudundaki bütün kaslar sertleşti.

“İstersen,” diye mırıldandı Am elia, “planladığım ız gibi 

maskeh baloya gidebiliriz. Giyinmenin  biraz zam an aldığm ı 

biliyorum.”

Colin merdivene doğru jnirüdü. “Soyunmam çok daha kısa 

sürer,” dedi, keyifle m ırıldanarak.

“Bunu takm am  istiyorum.”

“Onu hazırlam am ın bir nedeni vardı.”

“Kötü adam.”

Cohn basam akları ikişer ikişer çıktı ve karısın a  yetişe

rek onun yum uşak vücudunu kendisininkine bastırdı. “Ben  

mi kötüyüm? Kötü olan sensin. Kontes M ontoya, beni zevkli 

bir gece için dışarı çıkm aktan ahkoyduğun için.”

“Direnem edim.” Am elia m askejn Colin’in  yüzüne kaldırdı 

ve kurdeleleri bağladı. “Sana karşı güçlü b ir tu tku m  var.” 

“Keyfini çıkar,” diye hom urdandı Colin, dudaklarım  kan- 

sm ın boynuna gömerken. “Sana yalvarıyorum .”

Genç kad ın ın  kahkahaları m utlu luk ve a şk  doluydu. O 

anda -v e  sonrasm da gelen saatler b o yu n ca- Colin’in  kalbini 

de doldurdu; aym  ölçüde harika  diğer seslerle birlikte.

.M .



Teşekkür

Hoşgörüsü ve rehberliği için Kate Duffyye. Yardıma ihtiyacım 

olduğunda hep yanımdaydı. O olmadan bu kitabı bitiremezdim.

Bu kitapta kullanılan Fransızca kelimelerle ügih yardımları 

için Nadine Dupont’a. Hatalar sadece bana aittir.

Çılgın sohbet grubumdaki muhteşem kızlara yardımları ve 

dostlukları için teşekkürler.

Patrice Michelle, Janet Miller ve Mardi Balloüya merhametleri 

için teşekkürler.

H epinize minnettarım. Çok teşekkür ederim!



Baskılara tüm gücüyle karşı koyan genç bir kadın 

Kalbini aşka açmaktan korkmayan genç bir erkek 

Erotik, kışkırtıcı ve reddedilemeyecek bir davet

d a y

“Sylvia Day kitabında sempatik karakterler yaratıp ustaca 

bir kurguyla bezemiş. Cüretkâr ve açık aşk sahneleriyle 

süslü bir kitap!”

—Publishers Weekly

“Akıcı üslubu, harika karakterleri ve ilgi çekici sahneleriyle, 

ateşli ve seksi bir roman...”

—Romantic Times



Evlilik bir kumardır 

Aşksa bu oyunun en büyük sürprizi

SYLVİA d ay

 ̂ Y a b a n c ı  „

“Nefes kesici olmayan tek bir satın dahi yok.” 
—Romance Junkies

“Cüretkâr bir biçimde özgün, cesur ve duygusal. 
Zekice kurgulanmış...”

—Romantic Times

“Sylvia D a/in kitaplan her kadının hak ettiği bir ödül. 
Teresa Medeiros



Bitmeyen bir arzu 

Koşulsuz teslimiyet..

¿ M -

s v l v i a
DAY

Arzu*;’ *
jCadıi^

anan

“Buram buram tutku kokan, tehlikeli bir oyun.” 

-Booklist

“Danielle Steel ve Jackie CoUins’i artık bir kenara bırakın, 

yeni bir çağ başlıyor.”

-Am use



Oyunlar her zaman masum olmayabilir. 

V e işin içine tutku girince 

tüm  kurallar değişir...

“Day seksi entrikalan karakterler arasındaki kimj'ayla birleştirip 
oldukça duygusal, tutkulu bir roman ortaya çıkarmış.” 

-Booklist

“Day merak uyandıran entrikalarla okurlan 
heyecanlandırmakla kalmıyor, onlan güçlü bir hikâyeyle 

sarmalayıp kendine tutsak ediyor.” 

-Rom antic Times Book Reviews


