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On Dört Hafta, Dört Gün

Beşinci sınıfın ilk günüydü ve benim tutmam gereken 
bir söz vardı. Bahar tatilinden beri sanki gece boyunca taş 
yutmuş gibi bir ağrıyla uyanıyordum. Ancak bugün yüz kat 
hafiflemiş hissettim. Karnımdaki taşların yerinde bugün bir 
kelebeğin kanat çırpışları vardı. 

Boynumdaki kolyeye göz attım, üzerinde EN İYİ DOST-
LAR yazan yarım bir kalpti. Yatağımdan sıçrayıp şifonyerin 
üzerindeki makası kaptım. Çoğu insan delirdiğimi düşüne-
bilirdi ama ben ne yapmam gerektiğini biliyordum. Tüm 
saçımı atkuyruğu yapıp makası açtım ve kesmeye başladım. 

Geçen martta Sihirli Makas kuaföründe Anna’nın saçı tek 
makas darbesiyle yere düşmüştü. Fakat bende öyle olmadı. 
Amerikan Kızı dergisi yığınım testereyle kesiliyormuş gibi 
hissettim ama devam ettim. Sonunda saçım elimden yere 
güm diye yere düştü. 

Yerdeki saç yığınına baktım. Gözlerimi kapatıp tekrar 
açtım. Atkuyruğu hâlâ yerdeydi. 

Gözlerim aynaya doğru hareket etti. Uzun saçım gitmişti. 
Aynadan bana bakan kız çok daha kısa saçlı, büyük gözlü ve 
uzun boyunluydu. Farklı görünüyordum ve içten de farklı 
bir insana dönüştüğümü biliyordum. 
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Aynaya sırtımı dönüp şifonyerin en alt çekmecesinden 
özel kutumu çıkarttım. Kutuyu pembe kâğıt üzerine kalp-
lerle süslemiş ve en üste ANNA adını yaldızlı kalemlerle 
yazmıştım. Geçen bahar Anna’nın bensiz gittiği kamptan 
birkaç hafta önce çekilmiş fotoğrafı elime aldım. Hemen 
öncesinde saçlarımızı “Sevgi Lüleleri” için keseceğimize dair 
birbirimize söz vermiştik. Kısa saçları, parlayan gözleri ve 
yüzünde kocaman gülümsemesiyle Anna, bana fotoğraftan 
baktı. Sihirli Makas kuaförünün önündeydik ve Anna’nın 
kolu boynumda, sırtımın ortasına kadar uzanan saçlarımın 
altında saklı kalmıştı. 

Diğer fotoğraflara göz gezdirdim. Anna ve ben yıl sonu 
şenliği için tuzluk ve biberlik kılığına girmiştik. Tırman-
ma merdiveninde baş aşağı sarkmıştık. Etrafımızda dalgalar 
yükselirken ikimiz aynı yüzme tahtasına tutunmuştuk. En 
sevdiğime gelince -geçen yaz 4 Temmuz- duraksadım. Te-
pelerinden parıltılı püsküller sarkan kırmızı, beyaz ve mavi 
renk şapkalar takmıştık. Kollarımızı birbirimize dolamış, 
gülünç yüz ifadeleri takınmıştık. 

Gözlerimi fotoğraflardan aynaya yönelttim ve nasıl sihirli 
bir şekilde istediğim türden bir insana dönüşebileceğimi 
düşündüm. Bu sene daha önce olmadığım her şey olmak 
zorundaydım: Cesur yürekli, akıllı ve yetenekli. Her açıdan 
sıra dışı; tıpkı Anna gibi. 

Sıra dışı olmak zorundaydım çünkü dün harika haberler 
aldım. Anna birkaç ay içinde, beyni onarılıp onu eskiden 
tanıdığım insana dönüştürebilecek bir ameliyat geçirecekti. 
Hastanede gözlerini açıp beni gördüğünde hayatta sahip 
olabileceği en iyi arkadaşı ben olacaktım. 
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Sıra dışı bir insana dönüşürsem Anna tutmadığım tüm 
sözler için beni affetmek zorunda kalacaktı. Dahası bahar 
tatilinde kampa gitmesinden hemen önce ettiğimiz büyük 
kavgayı (benden gitmemi isteyip ardımdan kapıyı çarpma-
sıyla biten) da unutmak zorunda kalacaktı.

Onu tekrar gördüğümde hastanedeydi. Anna konuşamı-
yor, insanların ne dediğini anlayamıyor ve beni de tanımı-
yor gibi davranıyordu. Kavgayı hatırlayıp hatırlamadığını 
söylemek imkânsızdı. 

“Pansy! Kahvaltı zamanı!” dedi annem. Hastanedeki 
Anna’yla ilgili düşüncelerimden sıyrılıp basamakları ikişer 
ikişer inerek aşağı koştum. 

“Merhaba anne, baba,” deyip mutfak masasındaki san-
dalyelerden birine oturdum.

“Merhaba canım. Kahvaltı için ne…” Annemin sesi bana 
bakınca kısıldı. Ağzı bir karış açılıp gözleri kocaman oldu. 
“Pansy Louisa Smith! Saçına ne yaptın sen öyle?”

Babam gazetesinin üstünden bana baktı ve yediği tost 
boğazında kaldı. 

Ellerimi boynumda gezdirdim. Saçımın eski ağırlığı ol-
madan bunu yapmak hoş bir histi. “Kanser yüzünden saçını 
kaybeden kızlara yardım olarak saçımı Sevgi Lüleleri’ne 
bağışlayacağım.” 

Sessizlik. Babam ağzının kenarındaki kırıntıları silip bo-
ğazını temizledi. Annem sanki saçımı gökkuşağı rengine 
boyamış ya da kazımışım gibi bana bakmaya devam etti. 
Halbuki tek yaptığım atkuyruğumu kesmekti. 
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Kendime bir bardak portakal suyu koydum. “Hatırlarsanız 
geçen mart ayında saçımı kesecektim.”

 “Tabii tatlım,” dedi annem daha yumuşak bir sesle. 
“Anna ve sen bunu birlikte planlamıştınız.”

“En sonunda da yaptım,” dedim. “Anna’ya söz vermiştim 
ve sözünden dönmek güzel bir şey değil.”

Annem başını sallayıp tost makinesine bir simit koydu. 
Babamla birbirlerine tüm yaz attıkları o bakışı attılar. Anlamı: 
“Pansy’miz için endişeleniyorum. Belki de bir psikiyatr ile 
konuşmalıyız.” Annem bana birkaç kere, durum hakkında 
konuşmak için bir doktorla görüşüp görüşmek istemediğimi 
sordu. Ona hayır dedim, bir yabancıyla konuşmayı istemedi-
ğimi belirttim. Yine de onları ikna edemedim. Koridorun bir 
ucundan onları duyamadığımı düşünseler de tüm gece kısık 
sesle benden bahsettiklerini anlamak o kadar da zor değildi.

Simit ısınırken annem saçımı eliyle düzeltip bana sarıldı. 
“İyi misin?” 

“Çok iyiyim. Bugün beşinci sınıfın ilk günü. Her zaman 
saçımı Sevgi Lüleleri’ne bağışlamak istiyordum ve bugünün 
bunu yapmak için uygun olduğunu düşündüm.”

“Ama neden bana bunu söylemedin?” Annem simiti ma-
saya koydu. “Seni kuaföre götürürdüm. Saç kesmek onların 
işi biliyorsun.”

Bir tutam saçı kulağımın arkasına attım. “Saçımdan gayet 
memnunum. Yalnız boynum garip görünüyor. Sence boynum 
çok mu uzun?”

Babam güldü.
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“Boynun çok güzel,” dedi annem gülümseyerek. Her gün 
yaptığı gibi telefonunu alıp o günkü programına baktı. “Sa-
bahtan müşterilere iki ev gezdirmem gerekiyor ama öğleden 
sonra boşum. Kuaförümü arayıp okuldan sonra sana zaman 
ayırıp ayıramayacağını soracağım.”

Kuaför ne yapabilirdi ki, saçımı kafama geri mi yapıştı-
racaktı? “Anneee… Dediğim gibi, bence gayet güzel görü-
nüyor.”

“Ellen, neden bunu daha sonra konuşmuyoruz?” dedi 
babam anneme. “Gerçek bir birey olmak cesaret ister.” 

 “Teşekkürler,” dedim. Sandalyemde daha dik oturdum. 
Gerçek bir birey. Sıra dışı olma yolundaysam olmam gereken 
şey buydu. 

Babam bana göz kırptı. Annem iç geçirip telefonunu 
masaya koydu. 

“Düşünüyorduk da,” dedi babam saate bakarak. “Okulun 
ilk günü seni bırakmamı ister misin?”

“Bırakmak mı?” Simitten gözlerimi kaldırıp babama bak-
tım. “Okula mı?” 

“Tabii,” dedi babam, ama gözünü benden kaçırıp gazete-
sini katladı. “Bugün beşinci sınıfta ilk günün olduğu için.”

Aha! Demek istediği Anna’sız yeni bir yılın ilk günüydü. 
Eski Pansy olsa ona bunu söylerdi. Bunun yerine, “Andy’ye 
her zamanki gibi onunla buluşacağımı söyledim,” dedim.

“Ah, tamam,” dedi babam. “Biz sadece seni merak...”

“Hayır, demek istediğim evet, iyiyim ben.” Saate göz 
attım. Saçımı kesmek beklediğimden uzun sürmüştü.
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Kahvaltımın son lokmasını ağzıma atıp kapının yanındaki 
ayakkabılığa koştum. 

Ayakkabılarımı giyerken anne ve babamın konuşma-
sını duyabilmek için kulak kabarttım ama ne dediklerini 
duyamadım. Benim hakkımda konuştuklarından emindim. 

 “Görüşürüz anne! Görüşürüz baba!” Çantamı kapıp dışarı 
çıktım. Neyse ki Greenview İlköğretim Okulu sadece bir-
kaç sokak ötedeydi. Anna’nın ikiz kardeşi Andy’nin bensiz 
gitmediğini umarak, koşarak yola koyuldum. 

Köşeyi dönerken onu gördüm. Evlerinin önündeki ve-
randada saatine bakarak volta atıyordu. 

“Selam!” Soluklanmak için durdum. “Geç kaldığım için 
özür dilerim.”

Bayan Liddel kafasını kapıdan çıkardı. “Merhaba, Pansy!”

“Merhaba, Bayan Liddel! Anna bugün nasıl?”

Bayan Liddel gülümsedi. “Harika. Kocaman bir kahvaltı 
etti bile ve bu sabah terapi randevusu var… Ah, yeni saç 
kesimine bayıldım!”

“Teşekkürler. Bu sabah kestim.”

“Bu sabah?” Gözleri kocaman açıldı. “Kendin mi kestin?”

“Anne, gitmemiz gerek,” dedi Andy. Bayan Liddel 
Andy’ye sarıldı, o da olabildiğince hızlıca kurtulmaya çalıştı. 
“Hadi Pansy,” dedi ve verandadan aşağı zıpladı. 

“İyi günler!” Bayan Liddel arkamızdan seslendi. 

Sokağın başına gelince elimi kısa saçlarımda gezdirip 
Andy’ye gülümseyerek, “Eee, ne düşünüyorsun, beğendin 
mi?” diye sordum. 
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Bir dakika boyunca beni süzdü. Sonra başını salladı. “Ha-
yır. Garip görünüyorsun.”

Gözlerimi devirip daha hızlı yürümeye başladım. “Aynı 
annem gibisin. Öğleden sonrası için kuaförden randevu 
almaya çalıştı.”

“Öyle değil,” dedi Andy. “Neden kestiğini anlamıyorum, 
hepsi bu.”

“Sevgi Lüleleri için!” dedim. “Biliyorsun ya Anna’nın 
yaptığı gibi.”

Andy derin bir nefes aldı ve kafasını çevirdi. Saçımı 
neden kesmek zorunda olduğumu, annemin onun annesiy-
le telefonda konuşmasını duyduğumu ve Anna’nın beyin 
ameliyatı hakkında her şeyi bildiğimi söylemek istedim. Ona 
Anna’nın beni affetmesi için sıra dışı olma planlarımdan söz 
etmek istedim. Ancak kelimeler boğazımda düğümlendi.

 Yolun geri kalanını sessizce yürüdük. 

“Umarım bu sene fazla ödevimiz olmaz,” dedi Andy, en 
sonunda okul kapısına yaklaşırken. “Umarım Bayan Quetzel 
diğer beşinci sınıf öğretmenleri kadar kötü değildir. Bayan 
Sandora’nın geçen sene okulun ilk gününde beş sayfalık bir 
ödev verdiğini duydum.”

Kaşımı kaldırıp ona baktım. “Beş sayfa? Okulun ilk günü? 
Eminim biri seni korkutmak için bunu uydurmuştur.”

“Hayır, doğru. Geçen sene Jacob Lambuca’nın dersine gir-
mişti. Herkes yazı nasıl geçirdiğini yazmak zorunda kalmıştı.”

Ben olsam tatilim hakkında beş sayfayı nasıl doldururum 
diye düşünerek başımı salladım. Salıncakta Anna’yı salladım. 
Anna’ya oyuncak uzattım. Anna’yla hiçbir şey anlamamasına 
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rağmen konuştum. Andy’yle onun ağaç evinde oynadım. Eve 
dönüp Anna hakkında düşündüm... “Ayrıca Bayan Quetzel 
yeni bir öğretmen. Muhtemelen Bayan Sandora’dan çok 
daha iyidir.”

“Belki de. Pansy?”

“Ne?” 

“Neden birbirinden farklı renkte ayakkabılar giyiyorsun?”

Okulun önünde durup ayaklarıma baktım. Pembe bir 
spor ayakkabı... Diğeri de mavi!

Ahh. 

Midem ayaklarıma düştü sanki. İnsanlar babamın dediği 
gibi gerçek bir birey olduğumu mu yoksa sadece garip oldu-
ğumu mu düşünecekti?

Anna olsa güler, sonra da kendi ayakkabılarından bir 
tanesini verirdi. Böylece insanlar özellikle ayakkabıları de-
ğişik giydiğimizi düşünürdü. 

Andy sadece omuz silkip başka bir şey demeden kapıları 
açtı. 

Bayan Quetzel 5/A sınıfının kapısı önünde duruyordu. 
Kızıl saçları omuzlarından aşağı dalga dalga dökülüyor, yeşil 
gözleri de bana gülümserken parlıyordu. Şimdiden onun 
Bayan Sandora’dan çok daha iyi olduğunu anlamıştım. 

“Beşinci sınıfa hoş geldiniz!” diyerek bizi selamladı. “İsim 
kartınızı bulun, sonra da sıralarınızın üzerindeki eğlenceli 
etkinliklerin olduğu sayfayı yapmaya başlayabilirsiniz.”

Ona gülümseyip sınıfa girdim. Belki ayakkabılarımı fark 
etmemiş gibi davranırsam insanlar da fark etmezdi. 
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İsim kartımı sıraların arasında ararken omzuma bir yum-
ruk indi. Dönünce arkamda beşinci sınıfın en çekilmez ço-
cuğu olan Zach Turansky’yi buldum. Tam benim şansıma. 
Yüzünde bir sırıtışla yamuk saç kesimimi işaret etti. “Sana 
n’oldu? Kafan çim biçme makinesinin altında mı kaldı?” 

 İki çocuk güldü. Yanaklarım kızardı. Asıl istediğim ona 
yumruğunu iade etmekti. Hak ettiği için değil, geçen sene 
Andy’ye söylediği tüm o acımasız ve iğrenç şeyler için. 

Onun yerine derin bir nefes alıp Zach’in gözünün içine 
baktım. “Saçımı Sevgi Lüleleri için kestim,” dedim. İçim-
de cesareti hissettim. “Seni ilgilendirmez ama...” Sonra da 
başımı dik tutarak uzaklaştım. 

Zach ve çocuklar hâlâ arkamdan gülüyor olsalar da yüzüm-
de bir tebessüm hissettim. Her zaman güzel bir hazır cevabı 
olan Anna yanımda olmamasına rağmen Zach’e karşı dura-
bilmiştim. Yamuk saç kesimi ve farklı renkte ayakkabılarla 
bile bunu yapabilmiştim. Anna için sıra dışı olabilirdim. O 
da ameliyattan çıkıp iyileşince, tekrar olması gerektiği, gibi 
en yakın arkadaş olabilirdik. 
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On Dört Hafta, Dört Gün

Andy yanındaki boş sırayı işaret ediyordu. Ben de o tarafa 
gittim. Adım, isim kartı üzerine düzgünce yazılmıştı. Yerime 
otururken Andy bana zafer işareti yaptı. Birkaç dakika sonra 
Bayan Quetzel, üzerinde SINIF DİSİPLİNİ İLKELERİ yazılı 
bir sayfayı elden ele dolaştırırken etkinlik kâğıtlarını bir 
tarafa bırakmamızı istedi. 

İlkokulun son sınıfına geldiğinde böyle bir kağıtta yaza-
bilecek neredeyse her şeyi biliyor olursun.Bu yüzden dikka-
timin dağılması uzun sürmedi.

Okul bazı yeni kurallarla çok daha ilginç olurdu. Kalem 
açacağını her kullanman gerektiğinde “Dikenli salatalık!” 
diye bağırmak zorunda olsaydın ne olurdu? Ya da sınıf gö-
revlerinden bir tanesi amigo kız olmak olsaydı? Biri doğru 
cevap verdiği her sefer amigo kız alkışlar, tezahürat eder ya 
da takla atardı.

Yeni kuralları düşünmekle o kadar meşguldüm ki Bayan 
Quetzel’in dediği bir şeyi kaçırdım. Güzel bir şey olmalıydı 
çünkü sessiz sınıf birden bire heyecanla hareketlendi. 

Bayan Quetzel ellerini çırptı. Herkes sakinleşince, “Ço-
cuklar, herkesin aralık ayındaki İyi Öğrenciler Partisi’nde 
harika zaman geçireceğine eminim. Sorun şu ki...” Birden 
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duraksayıp dramatik bir şekilde hepimize baktı. “Partiyi 
sınıfça hak etmeniz gerekiyor. İyi davranışlar için puan kazan-
manızı sağlayacak fırsatlar olacak, ama bu puanlar saygısız 
ve rahatsız edici davranışlar sergilemeniz durumunda geri 
alınacak. Bundan dolayı hepimizin birlikte çalışıp birbiri-
mize gün boyu iyi öğrenciler gibi davranmayı hatırlatmamız 
çok önemli. Ayrıca benim hakkımda bilmediğinize emin 
olduğum bir şey var: Hayatımın büyük kısmında artistik 
patinaj yaptım. Yani buz pateni dersi isteyen olursa seve 
seve yardım ederim. Ayrıca Buz Şatosu’ndaki parti odasını 
rezerve edeceğim. Böylece patlamış mısır, pasta ve kola ile 
gerçek bir partimiz olacak!”

Herkes tekrar tezahüratlara başladı. Yani benim dışımda 
herkes. İyi Öğrenciler Partisi buz pateni pistinde mi olacaktı? 
Neden Bayan Quetzel kriket şampiyonu ya da pastacı de-
ğildi ki? Bir partinin yapılabileceği tüm eğlenceli mekânlar 
arasında Buz Şatosu benim listemin sonuncu sırasındaydı. 

Geçen kış, Anna beni buz pateni dersine yazılmak için ikna 
etti. Ben çoğu zaman buzun üzerinde oturarak beklerken o 
hemen kayabilmişti. Ayak parmaklarım donmuş, ayak bilek-
lerim nasır tutmuş, burnum da tüm saat akmıştı. O öğleden 
sonranın en güzel yanı -aslında tek güzel yanı- patenlerimi 
çıkarıp sıcak çikolata içmek için lobiye geçtiğimiz zamandı. 

“Bırakıyorum,” dedim Anna’ya. “Bir şeyi ondan nefret 
ettiğimi anlamak için bir kere yapmam yeterli.” Çok da 
ciddiydim. En azından o zaman. 

Ancak... Bu parti bu olayı telafi etmem için fırsatım olabi-
lirdi. Ona, zor olsa da, benim sözlerinin gerekliliklerini yerine 
getiren tarzda bir insan olduğumu göstermem gerekiyordu. 
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Anna’nın ameliyatı aralık başında olursa, İyi Öğrenciler 
Partisi zamanına kadar tamamen iyileşmiş olacaktı. Anna, 
ayağıma patenlerimi giyip onun yanında kayarken, benim 
ne kadar değişmiş olduğumu görecekti. 

Sabahın geri kalanını parti hakkında düşünerek geçirdim. 
Ayaklarımı masanın altında düzleştirerek televizyonda izle-
mekten hoşlandığım o güzel patenci kızlardan biri olduğumu 
hayal ettim. Şimdi geriye kalan tek şey, ailemi beni kursa 
yazdırması için ikna etmekti. Ancak bu, geçen sefer buz pa-
teni derslerini yarıda bıraktığım için çok kolay olmayacaktı.

Öğle yemeği zamanına kadar Bayan Quetzel’in şimdiye 
dek sahip olduğum en iyi öğretmen olduğuna karar verdim. 
Onun da beni sevdiğini düşündüm. Bana ismimle hitap et-
miş, bana gülümsemiş ve sıramın yanından geçerken eliyle 
omzuma dokunmuştu. 

“Bayan Quetzel harika,” dedim Andy’ye kafeteryada otur-
duğumuzda. Bayan Quetzel bize uzun masadaki sandalyelere 
geçmemizi söylemişti, biz de kendimizi Madison Poplin ve 
onun bir grup arkadaşıyla yan yana otururken bulduk. Ma-
dison, Anna ve benim pek aldırış etmediğimiz o popüler 
kızlardan biriydi. 

Andy beslenme çantasını açıp içinden tatlı bir şeyler 
çıkardı. Asla sandviç yemezdi. “Sence Bayan Quetzel ger-
çekten patinaj yapıyor mu?” diye bana sordu. 

“Tabii ki yapabiliyor, sence böyle bir şey uydurur mu?”

Andy gözlüklerini düzeltti. “Ne kadar iyi olduğunu merak 
ettim, hepsi bu.” 
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“Dönem sonunda merakını giderebilirsin,” Madison soh-
betimize dâhil olmuştu. “Sınıfımız hak ederse tabii.”

Omuzlarımı dikleştirip geriye yaslandım. “Edeceğimizden 
eminim,” dedim. “Sabırsızlıkla bekliyorum!”

Madison bana, “Nasıl buz pateni yapılacağını biliyor 
musun?” diye sordu. 

“Tabii.” Boğazımı temizleyip Andy’ye baktım. Geçen 
sene dersleri nasıl yarıda bıraktığımı çok iyi biliyordu. “Yani 
biraz kayabiliyorum.”

Madison omuz silkip ayaklarıma baktı. “İki farklı ayakkabı 
giydiğini biliyor musun?”

Bir an için dondum. Sabah her şey o kadar yolunda git-
mişti ki alakasız ayakkabılarımı tamamen unutmuştum. Ama 
şimdi masadaki diğer kızlar da masanın altına, ayaklarıma 
bakıyordu. Hannah kıkırdadı. En azından Emma, elini ağ-
zının üstüne koyma nezaketini gösterdi. 

Ayaklarıma baktım, sonra da Madison’ınkilere göz attım. 
Üzerinde ayçiçekleri olan beyaz sandaletler giymişti ki bunlar 
hem birbiriyle hem de kıyafetiyle uyumluydu. 

“Şey...” Duraksadım, iyi bir cevap bulmaya çalıştım. Ma-
dison Poplin farklı ayakkabılar giyecek türden bir insan 
değildi. Aslında uyumsuz herhangi bir şey giyecek bir insan 
değildi. Mesela bugün, üzerinde büyük sarı çiçekler olan uzun 
pembe bir gömlek, pembe tayt giymiş, kıyafetine uyan bir 
saç bandı ve ayçiçekli küpeler takmıştı. 

Madison güzellik yarışmalarına katılan kızlardandı. Geçen 
sene yarışmalardan birini kazanmıştı. Fotoğrafını gazetenin 
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ön sayfasında görmüştüm. Geçit töreninde kalabalıkla birlik-
te yürürken kafasındaki gümüş taçla bir prensese benziyordu. 

Saçımın bir tutamını kulağımın arkasına atarken ona ne 
diyeceğimi düşündüm. Prensesler asla ilgimi çekmemişti, 
küçükken bile. Anna’yla birlikte periymişiz gibi davran-
dığımız bir dönem oldu. Prensesvari kıyafetler giyip kanat 
takıyorduk. Periler çok daha ilgi çekiciydi, çünkü en azından 
uçabiliyor ve maceradan maceraya koşuyorlardı. Prenseslerin 
tek yaptığıysa oturup güzel görünmekti. 

“Demek istediğim,” diye devam etti Madison, “iki farklı 
ayakkabı giymenin sebebi her iki çiftin tekini kaybetmen 
mi yoksa karanlıkta giyinip farklı ayakkabılar giydiğini an-
lamaman mı?”

“Hayır.” Derin bir nefes aldım. Anna’nın yerimde olsa ne 
diyeceğini düşündüm. “Farklı ayakkabılar giyiyorum çünkü 
bu sabah uyandığımda canım bir pembe bir de mavi ayakkabı 
giymek istedi. Öyle de yaptım.”

“Ah.” Madison sandviçini ısırıp yavaşça çiğnemeye baş-
ladı. En sonunda da lokmasını yuttu. “Benim annem okula 
gelirken farklı ayakkabılar giymeme asla izin vermezdi.”

“Annemin fark ettiğini sanmıyorum,” dedim ona. Gerçek 
de buydu. Eğer kasten bunu yapsaydım yamuk saçımla okula 
gitmem gibi annem bundan da hoşlanmayacaktı. Yine de 
muhtemelen beni durdurmazdı. Babamsa gülüp, bireyselli-
ğimi dışa vurduğumu söylerdi. 

Madison beni biraz daha inceledi. “Yeni saç kesimini 
beğendim.”

“Teşekkürler,” dedim omuzlarından aşağı dökülen altın 
rengi parlak saçlarına bakarken. “Kendim kestim.”
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“Anladım,” dedi Madison. 

“Ben de,” dedi Hannah. “Gerçekten yamuk.”

Hannah’ya kötü bir bakış attım. İçimden ona, “Model 
gibi görünmemem kimin umurunda? Tipimi beğenmiyorsan 
git başka yerde otur!” diye bağırmak geldi. 

Ama insanlara bağırmanın, özellikle de popüler olanlara, 
beşinci sınıfa başlamak için iyi bir yol olmadığına karar ver-
dim. Başka biri saçım ya da ayakkabılarım hakkında yorum 
yapamadan Madison, Andy’ye döndü. 

“Anna nasıl?” 

Andy elindeki tarta gömüldü. “İyi,” dedi sessizce, ben 
bile zor duydum. 

Biri sanki içimde bir balon patlatmış gibi hissettim. 
“Anna beyin ameliyatı geçirecek ve aralık ayında iyileşmiş 
olacak!” dememek için dilimi ısırmak zorunda kaldım. 

“Tahmin et n’oldu?” dedim onun yerine. “Anna bu yaz 
tramplenden zıpladı.”

 “Gerçekten mi?” dedi Madison. “Hâlâ yüzebiliyor mu?”

“Tabii ki, Anna’yı sudan uzak tutamazsın.” Panosu üzerin-
deki mavi yüzme takımı kurdelelerini düşündüm. Batmamak 
için can yeleği giydiğini onlara söylemedim. 

“Biri onu tramplene kadar çıkardı mı?” diye sordu Emma. 

“Sanırım. Ama hiç sıkıntısız atlayabiliyor.” Güldüm. 
“Hâlâ benden daha iyi bir yüzücü.”

“Benim annem olsa Anna’nın havuza girmesine asla izin 
vermezdi,” dedi Hannah. “Fazla tehlikeli. Ya boğulursa?”

 “Can yeleği giyiyor,” dedi Andy. “Annem güvenli ol-
mayan bir şey yapmasına izin vermez.”
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“Yine de...” dedi Hannah.

“Hannah!” dedi Madison sabırsızca. “Eminim ki Anna 
nasıl yüzeceğini hatırlıyordur.” 

“Birçok şeyi hatırlıyor,” dedim. “Beyninin dinlenmek 
için zamana ihtiyacı var sadece.”

“Okula geri dönebilecek mi?” diye sordu Hannah.

“Artık yeni bir okula gidiyor,” dedi Andy. Bahsettiği yer 
Camden Akademisi’ydi, normal okula gidemeyen çocukların 
gittiği bir yerdi. 

“Eminim ki bir an önce bizim okulumuza geri dönecek,” 
dedim Andy’ye bakarak. O da gözlerini hızlıca öğle yeme-
ğine çevirdi.

Emma gülümsedi. “Anna’nın tekrar bizim sınıfa gelmesi 
harika olur.”

Andy omuz silkip elindeki turtanın son parçasını da ağ-
zına attı. “Ee,” dedi, “sizce Bayan Quetzel üçlü salto atabilir 
mi?”

Masaya sessizlik çöktü. Andy’nin kardeşi hakkında konu-
şurken konuyu bu şekilde değiştirmesi garip olmuştu. Onunla 
göz göze gelmeye çalıştım ama gözlerini benden kaçırdı. 

“Eminim ki Bayan Quetzel gerçeği söylüyordur,” dedim 
sonunda. “Neden artistik patinajcı olma konusunda yalan 
söylesin ki?” 

“Geriye salto atabilir mi merak ediyorum,” dedi Andy. 
“Annem beni sporcuların geriye salto attıkları bir gösteriye 
götürmüştü. Eğer zıpladıktan sonra düzgün bir şekilde yere 
inmezlerse ne olur biliyor musunuz?”

“Kimsenin geri saltoda düştüğünü görmedim,” dedim.
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“Gayet olası. Havalanır, vücudunu açar ve sonrasında 
GÜM diye yüzüstü düşebilirsin! Tıpkı kaldırımda kırılan 
bir yumurta gibi.”

“İnsanlar yumurta gibi çıt diye kırılamazlar!” dedim. 
“Ayrıca biz buza düşmekten bahsediyoruz, kaldırıma değil.”

“Daha da kötü işte,” dedi Andy. “Önce iç organların 
buzun üzerine dağılacak, sonra da donup buza yapışacak.”

“İğrenç!” diye bağırdım. Masadaki herkes kıkırdamaya 
başladı, Madison bile. Andy insanları daima güldürürdü, 
özellikle de Anna’yı. Birkaç ay içinde o da burada yanımda, 
ait olduğu yerde oturabilecekti. 

***

O gece akşam yemeğinde aileme gün içinde olanları an-
lattım. Sonra da büyük soruyu patlattım: “Buz pateni dersi 
alabilir miyim?”

Annem suratını buruşturdu. “Gaipten sesler mi duyuyo-
rum yoksa kızım az önce buz pateni dersi almak istediğini 
mi söyledi?” 

“Doğru duydun anne.” Çatalımla bir bezelyeyi deldim. 
“Bayan Quetzel artistik patinajcı ve hepimizi İyi Öğrenci-
ler Partisi’ne gitmeye hak kazanırsak, dönem sonunda Buz 
Şatosu’na götürecek. Yani pratik yapmak için yılbaşına kadar 
zamanım var.”

“O zamana kadar birkaç salto atabilir misin sence?” diye 
dalga geçti babam. 

“Babaaaaa...”

Annem başını salladı. “Pansy kendine, bir kez daha şans 
vermek istediğin için memnunum. Ancak doğru hatırlıyor-
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sam bize, ‘Tüylü bir tarantulayla güreşmeyi tercih ederim!’ 
demiştin.”

İrkildim. “Böyle bir şey söylemedim. Bir tarantulaya asla 
dokunmam; milyon, trilyon yıl geçse bile!”

“Ben de bunu söylüyorum işte,” dedi annem. “Eğlenme-
diğin bir şeyin dersini alacaksın diye paramızı çöpe atamayız. 
Geçen sefer yaptığın gibi ilk dersten sonra bırakmayacağını 
nereden bileceğim? Para iadesi yapmayı reddetmişlerdi, ha-
tırlıyor musun?”

 Kafamı salladım. Bunu haftalarca dinlemiştim. “İkinci 
bir şansa ihtiyacım var,” dedim. “Söz veriyorum bu sefer 
bırakmayacağım.”

“Buz pateni herkes için değil Pansy,” dedi babam. “Mesela 
bana bak, paten giyeceğimi düşünemezsin.”

İnledim. Hiç anlamıyorlardı. Tabii ki onlara neden paten 
dersi almak zorunda olduğumu söyleyemezdim. Benim sıra 
dışı olmaya çalışma planımı anlayamazdı onlar. 

Annem ve babam birbirine baktı. Sanırım sessizce iletişim 
kuruyorlardı çünkü annem en sonunda, “Neden geçen yıl 
sana aldığımız patenleri bulup çıkarmıyorsun? O patenlerle 
kaymaya başla ve eğer bu konuda tutarlı olursan seni buz 
pateni dersine yazdırırız.”

Bunu bir süre düşündüm. Başkaları bana bakmadan pratik 
yapabilir ve donmuş parmak ve ayaklar konusunda endişelen-
mem gerekmezdi. Aileme ciddi olduğumu kanıtlayabilirdim. 
Partiden önce derslere yazılmak için de zamanım kalırdı. 

“Tamam. Her gün çalışacağım, göreceksiniz.”

“İşte benim kızım!” dedi babam gülümseyerek. 


