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BAŞLAMADAN ÖNCE...





Elinizdeki Property Jones’un hikâyesi. Umarım eliniz-
deki kitap güzel bir şeyler kokuyordur. Gevrek yeni bir 
kâğıt, tıpkı sahaftakilere benzer ikinci el kitap kokusu ya 
da daha önce birisinin üzerine döktüğü biraz limonata.

Anlatacak çok şey var, bu yüzden bir an önce başlasak 
iyi olur. Fakat “Property Jones” gibi bir adın, insanların 
ondan çok rahatsız olması gibi bir problemi var. İnsanlar 
Property’nin bir kız ismi mi yoksa erkek ismi mi oldu-
ğunu, her şeyden önce Property’nin gerçekten bir isim 
olup olmadığını ve Jones’un bununla ne ilgisi olduğunu 
bilmek istiyorlar. Bu yüzden siz hikâyeye başlamadan 
önce ben hemen açıklayayım.

Property1 Jones, beş yaşındayken bir kitapçıda terk 
edildi. Anne ve babası onu orada öylece bırakıp gitti. O 
zamanlar on yaşında olan Michael Jones onu buldu ve 
görev bilinciyle kayıp eşya dolabına koydu. 

1 Property İngilizcede eşya anlamına gelmektedir.
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Netty bunu görünce mantıklı bir şekilde iç geçir-
di. Netty, Michael’in annesi ve kitapçının da sahibiydi. 
Tümüyle mantıklı bir insandı. “İnsanlar eşya değildir 
Michael,” diye açıkladı. “Bir kızı dolaba koyamazsın.” 
Fakat besbelli yapabilirdi çünkü yapmıştı. Üstelik Pro-
perty dolaptan çıkamayacak veya onlara mesela adı gibi 
işe yarar söyleyemeyecek kadar küçüktü ve kafası da çok 
karışmıştı. Netty polise haber verdi, sokaklara resimlerini 
astı, falan filan. Fakat Property için kimse gelmedi. 

Sonunda Property kitapçıda kaldı. Dolaptan çıktı 
fakat onlara adını asla söylemedi. Bugünlerde adını ha-
tırladığını bile sanmıyorum. Ona yeni bir isim bulmaya 
çalıştılar ama Property üzerine yapışmıştı bir kere. 

Üçü birlikte kitapçıda yaşadılar. Bu her ne kadar tuhaf 
olsa da gidecek başka bir yerleri yoktu. Üstelik orayı sevi-
yorlardı da. Her neyse, Property Jones’un Property’sinin 
nereden geldiğinin ve nasıl bir Jones olduğunun hikâyesi 
işte böyle. Şimdi, Bu sayfayı parmaklarının arasına al, 
başparmağınla bastır ve çevir. Başlayabiliriz. 
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BÖLÜM 1

MUCİZE ESERİ

Hikâyemiz başladığında Property on bir yaşındaydı. 

Altı yıldır Joneslar ile birlikte yaşıyordu. Onları çok sevi-

yordu ve burada neredeyse büsbütün mutluydu. Fakat asla 

tam anlamıyla mutlu olamıyordu çünkü onlardan sakladığı 

bir sırrı vardı ve bu kocaman, kuyruklu bir yalandı:

Property Jones okuyamıyordu. Netty ve Michael her 

akşam aynı kitaptan iki tane alıp sayfaları aynı anda 

çevirerek, gülerek ve tamı tamına aynı yerlerde iç geçi-

rerek yan yana okurlardı. Property’nin orada kalacağı 

kesinleştiğinde Netty, her gece hiçbir şey söylemeden 

aynı kitaplardan ona da birer tane vermeye başlamıştı. 
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Nazik olmaya çalışıyordu. Beş yaşındaki bu yeni ge-

lenin okuyamayacağı hiç aklına gelmemişti. Property 

önceleri uzunca bir süre onların sadece kitaplara hayran 

olduğunu değil, aynı zamanda onların ağırlıklarından, 

kokularından ve sayfaların hışırtısından da zevk aldık-

larını düşünmüştü. Bu yüzden ilk başlarda onlar ne ya-

pıyorsa onu yapıyor ve bunun yanlış bir şey olduğunu 

bilmiyordu. 

Yanlış anladığını fark ettiğinde ise onu kapının önüne 

koyarlar diye bir şey söylemeye korkmuştu. Tabii ki daha 

da büyüdüğünde bunun saçma bir şey olduğunu anla-

mıştı. Fakat o zamana kadar o kadar uzun süre okuyabi-

liyormuş gibi yapmıştı ki bu çok sahtekârca görünürdü. 

Böylece onlara gerçeği söylemeye utandı. O büyüdükçe 

bu iş uzuyor ve gittikçe daha da tuhaf bir hal alıyordu. 

Sonuç olarak bütün bu altı yıl boyunca okumayı biliyor 

numarası yapmıştı. 

İşte bu yüzden Netty, gazetede kaşlarını şaşkınlıkla 

kaldırtacak bir şey okuyup da gazeteyi Michael’e uzattı-

ğında ve Michael de şaşkınlıktan sandalyesinden düşüp 

onu Property’ye uzattığında Property gazetede ne yazdı-

ğını anlamamıştı. Kaş kaldırmakla sandalyeden düşmek 
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arasında bir tepki vermeye karar verip şöyle dedi: “Oh!” 

Bu onları tatmin etmiş görünüyordu. 

“Bu bir mucize.” dedi Michael tezgâhın altından. 

“Mucize değil Michael, yalnızca harika.”

Michael tam olarak neyi kastettiğini, “mucize” keli-

mesinin aslında “mucize eseri” manasına gelen Latince 

“miraculum” kelimesinden geldiğini açıkladı. Bu oldukça 

zekiceydi, fakat diğerleri bundan çok da etkilenmemişti. 

Birincisi, Michael bu tarz şeyleri hep bilirdi. İkincisi, 

hâlâ aptalca tezgâhın altında oturuyordu. 

“Gerçek miraculum şimdiye kadar siz ikinizin yardı-

mıyla bir dükkân işletiyor olmam. Tezgâhın altından çık 

Michael, saat dokuza iki var.”

Böylece Michael, hâlâ gazetedeki “mucize eseri” se-

bebiyle yüzü sevinçle parlayarak olduğu yerden çıktı ve 

hepsi yerlerini aldılar. Her zaman aynı şekilde çalışırlardı. 

Netty müşterilere hizmet etmek için tezgâha oturdu. 

Burayı aynı zamanda muhasebe gibi zorlu işleri yapmak 

ve stokları düzenlemek gibi işler için çalışma masası 

olarak da kullanırdı. Michael kitaplarla ilgilenir, onları 

sevgiyle raflara dizer ve favorilerini insanlara önerirdi. 
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Onlar isteseler de istemeseler de... Dükkânda çok fazla 

kitap yoktu ve olanların birçoğu da zamanla sararmış ve 

kırış buruş olmuştu. Fakat Michael onları her hâlükârda 

seviyordu.

Property ise koltukta oturup bir süre okumak iste-

yenlere çay ve kek ikram eder, dükkânı güzel ve düzenli 

tutardı. Ya da en azından denerdi. Yine de dükkândaki 

her şeyin dağılmasına engel olamıyordu. 

Netty tezgâhtaydı, Michael sözlüklerin etrafında gezi-

niyordu, Property ise çaydanlığı ocağa koymuştu. Beyaz 

Geyik saat tam dokuzda açıldı. (Ama Beyaz Geyik, bir 

kitapçı için yanlış bir isim, diye düşünüyorsanız olduk-

ça haklısınız, fakat aynı zamanda çok da sabırsızsınız. 

Ben zaten açıklayacaktım. Kitapçı önceden Beyaz Geyik 

adında bir kafeydi ve dışarıda asılı çok güzel bir beyaz 

geyik tabelası vardı. Netty kafeyi satın alıp içini kitaplarla 

doldurduğunda böylesi güzel bir tabelası varken buranın 

adını değiştirmek için iyi bir sebep bulamadı.)

Yavaş bir gündü. Dükkân ne zaman sessizleşse Netty 

ve Michael “mucize eseri” hakkında konuşuyor, Property 

ise bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyordu. 
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“Tabii ki, asla biz olmayacağız. Şansımız çok az.” dedi 
Netty ellerini çay fincanının etrafına sıkıca dolayarak.

“Elbette, bunu düşünmemeliyiz bile.” diye onayladı 
Michael. Fakat sonra bir yığın gerilim kitabını baş aşağı 
şekilde koydu. Ya böyle daha iyi durduklarını düşünü-
yordu ya da aklı hâlâ o meseledeydi. (Property kolaylık-
la bunların gerilim kitabı olduğunu söyleyebilirdi. Bu 
sadece bir dikkat meselesiydi. Koyu renkli, karamsar 
ciltleri vardı ve soluk kâğıtlarla doğru kalınlıktaydılar. 
Netty ve Michael ne zaman bunun gibi bir kitap okusa 
nefesleri kesilirdi.)

Michael sonunda ne yaptığının farkına varıp bütün 
kitapları doğru yöne çevirdi. Sonra, “Yine de harika 
olurdu. Kocaman olduğunu duymuştum! Dünyadaki 
bütün kitaplara sahip olurduk.” dedi. Yüzü bu güzel 
düşünceyle aydınlandı. 

“Ayrıca doğalgaz faturası ödemek gibi bir derdimiz 
olmazdı.” dedi Netty sıcak çay fincanına hüzünle baka-
rak. Beyaz Geyik her zaman birazcık fazla soğuk olurdu. 

Property de kendi çay fincanına iyice eğilerek sıcaklığı 
yüzünde hissetti. Dedektifçilik oynamaya alışkındı, fakat 
bu zorlu bir davaydı. Dünyadaki bütün kitaplara sahip 
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olan ve dükkânlarını ısıtacak şey ne olabilirdi ki? Acaba 

bu şey, kendinden ısıtmalı bir çeşit sonsuzluk rafı mıydı? 

Bunun neye benzeyebileceğini hayal ederken birazcık dal-

dı ve yanlışlıkla çayın içine doğru eğilip çenesini haşladı. 

Yemek kitapları bölümüne göz atan bir kadın Property’ye 

tuhaf bir bakış fırlattı. Property hemen elindeki çayı 

bıraktı ve süpürgeyi eline alıp meşgul görünmeye çalıştı. 

 Yerleri süpürürken Netty ve Michael’in konuşmala-

rına biraz daha kulak misafiri oldu. “Bizi henüz kaydet-

tirmedin mi?” diyordu Michael.

“Hemen yaptım tabii ki.” dedi Netty. 

“İkincilik ödülü var mı acaba? Merak ediyorum.” 

dedi Michael. “Onunla yalnızca tanışmak isterdim.” 

Michael’in çoğunu gözlerinin kapladığı armut damlası 

gibi bir yüzü vardı. Bu gözler şimdi gittikçe büyüyor, 

büyüyor, büyüyordu. Her ne oluyorsa, bu iyi bir şey 

olmalıydı. Normalde Michael’i bu kadar heyecanlandıran 

şey ancak ilginç kelimelerle dolu gerçekten iyi bir sözlük 

olabilirdi. (Property bir kitabın kopya kâğıdına benzeyen 

incecik sayfalarına, minicik yazılarına ve resimsiz sıkıcı 

ciltlerine bakarak onun bir sözlük olduğunu kolaylıkla 

söyleyebilirdi.)
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Netty, Michael’e gülümsedi. “Sen zaten hep tu-

haf kahramanları seversin hayatım. Müthiş Albert H. 

Montgomery’nin ta kendisiyle tanışmak he? Eminim, 

harika olurdu.”

Konuşma her geçen dakika daha da ilginç bir hal 

alıyordu. Albert H. Montgomery Britanya’daki en büyük 

kitapçının sahibiydi hatta muhtemelen dünyadaki. Pro-

perty, Londra’dan millerce uzakta bulunan Montgomery 

Kitabevi’ni bizzat gören birini hiç tanımamıştı. Ama 

herkes onu duymuştu. Hatta kraliçenin, bütün kitapla-

rını bizzat kendisi gidip Montgomery’nin mağazasından 

satın aldığına dair söylentiler de vardı. 

Fakat Montgomery Kitabevi’nde onların doğalgaz 

faturasıyla baş edebilecek ne olabilirdi ki? Property bunu 

düşünürken tam on dakikadır aynı noktayı gelişigüzel 

süpürüyordu ve bu esnada kendi ayağını da süpürdüğünü 

fark etmemişti. Yemek kitaplarına bakan şimdi onun için 

oldukça endişeliymiş gibi Property’ye bakıyordu. 

O öğleden sonra yağmur yağdı, bu yüzden dükkân 

aşırı yoğun ve kalabalıktı. İyi bir şiddetli sağanak, herkese 

aniden kitap almayı ne kadar sevdiğini hatırlatır, özellikle 

de şemsiyelerini unutmuşlarsa. Dükkânın önündeki 
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üç koltuk ve kurgu bölümündeki pencere kenarı ful 
doluydu. Mümkün olan her köşe ve kuytuya birileri 
sokulmuştu.

Property dükkânın bu kadar dolu olmasına alışkın 
değildi ve bu durum hoşuna gitmemişti. Bir şeye ya da 
birine çarpmadan hareket etmek zordu. Daha da kötüsü, 



Netty ve Michael’in baş etmesi gereken çok fazla müşteri 

vardı ve bu da bazı insanların Property’ye muhtemelen 

cevaplayamayacağı sorular sormaya yeltenecekleri anla-

mına geliyordu. 

“Affedersiniz.” dedi öfkeyle kaşlarını kaldıran bir 

kadın, kalabalığın üzerinden Property’nin dirseğini ya-

kalayarak. Bu kadın Beyaz Geyik’in müdavimiydi ve 

şimdiye kadar tanıdığı en eğlenceli olmayan insandı. 

“Karmaşık köklü ikinci dereceden denklemlerle ilgili 

bir kitabınız var mı?”

“Şeyyy…” dedi Property ikinci dereceden denklemin 

ne olduğunu merak ederek ve birileriyle karşılaşmaktan 

nasıl kaçacağını düşünerek. “Hemen kontrol edeceğim.” 

dedi ve Michael’e sormak için kalabalığı itmeye çalıştı. 

Fakat kalabalığın içinden birisi ona çarpıp şemsiye stan-

dının üstüne düşürdü. Tüm şemsiyeler yere saçılmıştı. 

Property onları yerden toplarken heybetli genç bir adam 

omzuna hafifçe vurdu. 

“Küçük kız, Wordsworth 2 hakkında bir şeyler var mı? 

Oldukça acil.” Ellerini kenetleyip ona üzgün bir şekilde 

2 1770-1850 yılları arasında yaşamış İngiliz şair
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baktı. “Onun şiirleri kalbe ilaç gibi gelir küçük kız. Biraz 
bulmam lazım. Kalbim çok kederli.”

“Doğru – yani şey – bunu duyduğuma üzüldüm.” 
dedi Property. “Şiir bölümü orada yukarıda.” dedi ve 
özel bir kitabı aramasını istemeden önce Sanat ve Fo-
toğrafçılık rafının tepesine çıkıp oturmak için acele etti. 
Netty üzerine oturdukları zaman devrilmesin diye bu 
rafı özellikle duvara sabitlemiş ve üzerine yastıklar da 
koymuştu. Burası Property’nin en sevdiği yerdi. En kö-
şeye sokulup olabildiğince kıvrılmıştı. Böylece kederli 
kalplerle, karmaşık köklerle ya da şemsiyeliklerle daha 
fazla uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Belki bir ipucu 
bulabilirim diye yanına bir de gazete almıştı. 

Birkaç dakika sonra Michael de ona katıldığında, 
yalnızca özel durumlarda kullandığı en çaresiz numarasını 
denedi. Gazeteyi ona verip “Sesli oku Michael.” dedi. 
“Sesli olarak duymak istiyorum.” Sonrasında merak dolu 
görünmeye çalıştı. Bir kitaplıktan düşmemeye konsantre 
olduğunuz zaman bunu yapmak çok zordu. 

Böylece Michael gözlüğünü yukarı doğru itti ve bi-
razcık da öhöm öhöm diyerek okumaya başladı. 
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TÜM KITAPSEVERLERE 
ÇAGRI

Büyük Montgomery 
Kitabevi’nin sıradaki sahibi SIZ 

olmak istemez miydiniz?

Albert H. Montgomery emekli oluyor ve dünyaca 

ünlü kitabevini hayatınızın armağanı olarak sizlere sun-

mayı tercih etti!

Kazanma şansı bulmak için tek yapmanız gereken

BÜYÜK MONTGOMERY ÇEKILIŞI’NE 
KATILMAK!

Şanslı kazanan 31 Ekim Cumartesi günü 

belli olacak.

Acele edin ve kendi kitabevinizi kazanma şansı için 

hemen çekilişe katılın!

www.montgomerybooks.com’u ziyaret edin
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Hiçbir şart ve koşul yok.

O okurken Netty elinde fazladan iki çay fincanıyla 

merdiveni tırmandı. Durup düşündüğünüzde bu işte 

oldukça başarılıydı. İkisine de birer tane çay bıraktı. 

“Şu iki gevezeye de bakın! Bu konuda heyecanlanmayı 

bırakmamız gerek. Kazanmamız mümkün görünmüyor.” 

Kitap dizilerinin üstünde parmağını gezdirdi. Çıkan toz 

bulutu yüzünden öksürdüler ve sondaki ciltsiz kitaplar-

dan biri parçalara ayrıldı. “Her hâlükârda bizim burada 

kendi dükkânımız var,” dedi. Fakat sesi buna pek de 

inanıyor gibi değildi. 

Property ne hissedeceğini bilmiyordu. Bu kesinlikle 

muhteşem bir ödüldü, fakat evden ayrılma düşüncesi şa-

şırtıcı bir şekilde üzmüştü onu. “Yani eğer biz kazanırsak, 

Beyaz Geyik’ten ayrılacak mıyız?” diye sordu. 

Michael ona iyice baktı. Aslında çoğu zaman gerçekten 

bakıyor gibi görünmezdi. Çünkü hep bir bulmacayı ya 

da bir gerçeği düşünmekle meşguldü. Fakat ne zaman 

birinin ona ihtiyacı olsa bunu bilebilirdi.
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“Bunun kolay olmayacağını biliyorum Prop.” dedi. 

Dizlerini göğsüne doğru çekti ve sesini alçalttı. “Fakat 

bunu her hâlükârda yapmamız gerekebilir, çekiliş olsun 

ya da olmasın. Burası bir süredir kötü durumda. Anne-

min bundan haberi yok. Yalnızca ben biliyorum, çünkü 

annem görmeden hesapları inceleyip hesap özetlerinden 

birkaçını düzelttim. Bunu annem fark etmeden hep yap-

tım. Her neyse. Sen farkına varmamış olabilirsin Prop, 

fakat kitapçı yeterince para kazanmıyor.”

Property, ona ciddi bir şekilde göz kırpan kardeşine 

baktı. Michael çok zeki birine göre oldukça aptal ola-

biliyordu. Beyaz Geyik soğuk, harap vaziyette ve kötü 

istiflenmişti. Property, Michael’in eski giysilerini giyi-

yordu, Michael’in kıyafetleri ise ona çok küçülmüştü. 

Netty’nin güzel mücevherleri de birer birer yok olmuş 

ve geriye satacak bir şey kalmamıştı. Ne zaman hesap 

yapsa kalemi deftere şiddetle çarpmaya devam ediyor ve 

kendini sakinleştirmek için sonsuz miktarda çay yapı-

yordu. Fakat başlarının belada olduğunu bir tek Michael 

biliyordu, çünkü bazı hesaplamalar yapmıştı. Property 

bazen Netty’yi önemseyen tek kişinin Jones olduğunu 

hissederdi.
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Property ona nasıl cevap vereceğini bilemedi. Neyse 
ki Netty buharı üstünde iki fincanla rafın tepesinde 
göründü. “Biraz daha çay?”

Çocuklar elindeki dolu fincanlara baktı. “Burada var 
anne, teşekkürler,” dedi Property. Ve Netty’nin hatırına 
Montgomery Kitabevi’ni istemeye karar verdi. 

Elbette onlar ne kadar isterlerse istesinler, beklemekten 
başka yapacak bir şey yoktu. Çekilişe iki gece kalmıştı. 
O ilk gece hiçbiri iyi uyuyamamıştı: Property hamağın 
içinde kımıldadıkça, diğerlerinin de dükkândaki kendi 
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köşelerinde hamaklarında aylaklık ettiklerini duyabili-

yordu. Netty Jones ikinci el kitap bölümünde uyuyor-

du, çünkü eski kitapların küflü kokusunu seviyordu. 

Michael sözlüklerin yanında uyurdu, çünkü söylemek 

istediklerini açıkça söyleyen şeyleri severdi. Property ise 

seyahat bölümünde uyurdu, çünkü seyahat kitapları 

resimli oluyordu. 

Ertesi gün yağmur yağmadı ve hâliyle kimse kitap 

satın almayı sevdiğini hatırlamadı. Joneslar dünyanın en 

büyük kitabevini kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek 

için beklerken, toplamda üç roman sattılar. Netty rekor 

miktarda çay yaptı ve yanlışlıkla tükenmez kalemini de 

kırdı. 

Dükkânda insanlar vardı – hem de çok insan – fakat 

yalnızca Netty ile Büyük Montgomery Çekilişi hakkında 

konuşmaya ve Kitabevi hakkındaki dedikoduları almaya 

gelmişlerdi. Hiçbirisi daha önce Londra’ya gitmemişti, 

bu yüzden sadece tahminde bulunuyorlardı. Kimisi yüz 

kat yüksekliğinde olduğunu kimi ise tümüyle mermer-

den yapıldığını, oldukça heyecanlı bir adam ise eğitimli 

leoparlarla dolu olduğunu duymuştu. Şu “en eğlenceli 

olmayan kadın” ise orada bütün kitapların Latince ol-
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duğunu, hiçbirinin resimli olmadığını duymuştu. Fakat 

bu insanların hepsinin ortak bir noktası vardı: Çekilişe 

katılmışlardı ve kazanmak istiyorlardı. 

Çekiliş sabahı, yılda sadece birkaç kez görebileceğiniz 

o parlak kış güneşiyle dolup taşıyordu. Cadde, vitrinin 

ardından parlak görünüyordu. O kadar umut dolu bir 

hava vardı ki kazanabilirlermiş gibi hissetmekten ken-

dilerini alamadılar. 

“Elbette hava herkes için aynıdır.” dedi Netty mantıklı 

bir biçimde. Hepsi başı ile onayladı. Fakat Property’nin 

kalbi yavaşlamıyordu. Kazananın nasıl seçileceğini merak 

ediyordu. Tam şu anda Albert H. Montgomery bizzat 

kendisi bir şapkanın içinden isimleri mi çekiyordu acaba?

Keskin bir titreme sesi geldi.

Joneslar karmakarışık olan dükkâna göz gezdirdi. 

Sonra bunun telefonlarının sesine benzediğini fark ettiler. 

Property bu telefonun daha önce hiç çalıp çalmadığını 

hatırlamaya çalıştı. Netty telefonu kaldırınca Property, 

onun elinin belli belirsiz titrediğini fark etti. 

“Merhaba?” dedi. 

Telefondan güzel bir şakıma sesi duyuldu.
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“Evet, benim.” dedi Netty.

 Güzel şakıma sesi şimdi daha da artmıştı. Netty ya-

vaşça tezgâha oturdu. 

 “Oh!” dedi. Property’nin kalbi beşinci viteste gidi-

yordu. “Ben, oh! Ben buna inanamıyorum!”

Şakımaşakımagüzelgüzelşakıma.

Netty Jones telefonu kapattı ve iki çocuğuna doğru 

baktı. “Bir mucize eseri.” dedi cılız bir sesle. Ve sonra 

Michael birden Property’ye sarıldı, Property Netty’ye 

sarıldı ve Netty de Michael’e sarıldı. Sonunda hepsi tek 

bir büyük kucaklaşmanın içinde buluştular. 

Kucaklaşmanın ortasında bir yerden Netty’nin sesi 

geldi. “Hadi hadi, yeter bu kadar saçmalık.” Ve komik 

bir şey olmamasına rağmen güldü. “Yapılacak çok iş var 

ve kaybedecek vakit yok. Albert H. Montgomery yarın 

bizimle bizzat görüşmek istiyor.”

Beyaz Geyik, ertesi gün öğlene kadar boşaldı. İlk giden 

şeyler kitaplardı. Joneslar onları gönüllü veya gönülsüz 

tüm müşterilerin koluna bedava sıkıştırıverip, yoldan 

geçenleri ürkütmüşlerdi. Giden ikinci şey ise kitap ko-
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kusuydu. Birkaç temizlikçi gelmiş ve kitap kokusunun 
yerini süpürge kokusu ve limon kokulu sprey almıştı. 
Son olarak da Joneslar gitti. 

Netty bir an bile duraksamadan dışarı çıktı.

“Hoşça kal Beyaz Geyik,” dedi Michael kapıdayken 
geriye doğru dönerek. Property ise birden geriye doğru 
sürünüp dolabının içine girmek ve asla hoşça kal dememek 
istedi. Hoşça kal demek çok kesin bir şey gibi görünüyor-
du. Bir daha asla geri dönmeyecekleri anlamına geliyordu. 

Fakat bunu söylediği zaman Michael ona sabırlı bir 
şekilde “hoşça kal”ın “Allah seninle olsun” demenin kısa 
yolu olduğunu, yani geri dönmemekle ilgili bir anlam 
barındırmadığını anlattı. Bunun birazcık bile faydası 
yoktu ama yine de Property’yi teselli etmişti. Her ne 
olursa olsun Michael’in Michael olmaya devam edeceğini 
bilmek güzeldi. Böylece Property derin bir nefes aldı. 
Ciğerleri limon kokusuyla dolmuştu. Öksürdü. Bavulu-
nu aldı. Sonra da dükkândan çıkan kardeşini takip etti.

Üçü birlikte Londra’ya giden hızlı trene yetişti. Saat 
6’da Beyaz Geyik, ışıkları yakacak kimse olmadığından 
karanlığa gömülürken Joneslar, Montgomery Kitabevi’ne 
vardılar. 
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