


1. Bölüm
Büyük Kaplan Sirki’ne adını veren kişi anaoku-

lundaki ağırlık ve ölçü ile ilgili aktiviteleri kaçırmış 

olmalıydı. Ya öyleydi ya da çok dikkatli bir eğlence 

düşkünüydü. Çünkü bu uyduruk sirkçik küçücüktü 

ve ayakta zar zor duran bu şeyi kaplayan soluk 

renkli çadırın da eski ve çürümüş bir havası vardı. 

Diego hayal kırıklığıyla yüzünü buruşturdu:

“ONU DAHA BÜYÜK HAYAL ETMİŞTİM.”  
Üvey kardeşi Julia patlamış mısır yerken ve bir 

diğerini de Havlock’un kapması için havaya fırla-

tırken ekledi:

“VE DAHA AZ KASVETLİ.”
“O benim!” diye havladı köpek ve memnuniyet-

le çiğnemeye başladı. “Doktor Mırrrson’un patlamış 

mısır istememesi ne tuhaf!” 9



Mırrrson’un ritmik mırıltılarını duyabilen Julia 

cevap verdi:

“Yine sırt çantamda horluyor.” 

Mırrrson çok uğraşmasına rağmen hâlâ aynı anda 

hem uyuyup hem yemek yemeyi başaramamıştı. 

Ama uyanır uyanmaz bunu tekrar deneyecekti.

Etrafta koşuşturan birkaç çocuk, çocuklarını 

gözden kaybetmemeye çalışan ebeveynler ve yere 

dökülen atıştırmalık sandviç kırıntılarını gagalayan 

güvercinler vardı. 

“Bu sirkte çok fazla kişi çalışmıyor olmalı.” diye 

düşündü kurnaz dedektif Julia. Patlamış mısır satan 

kız, trapezci kıyafeti giymişti ve biletleri toplamak-

tan sorumlu olan kişi de palyaço kıyafeti giymişti.

“Eminim ki bu ikisi gösteride de çıkacaklar.”  

diye düşündü Diego.

Genç dedektif, Gizem Kulübü’nün küçük 

köylerde ve küçük şehirlerde performans sergile-

yen bu gezici sirki görmek için onları neden bu 
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kadar uzağa gönderdiklerini anlamamıştı. Bu kü-

çücük gösteride başka bir dünyaya ait şeyler gö-

receklerini sanmıyordu. 

Biri arkasından seslendi:

“BİLETLERİ ÇOKTAN ALDIM.”
Arkasına baktığında Bayan Fletcher’ın bilet gi-

şesinden gülümseyerek geldiğini gördü. Bu saygı-

değer yaşlı kadın Gizem Kulübü’nün en dikkat 

çekici üyelerinden ve aynı zamanda dünyanın en 

ünlü dedektiflerinden biriydi. 

“Artık girebiliriz.” diyerek sirkin adının kalemle 

yazıldığı kötü kesilmiş üç karton parçasını dağıttı:

“Bu sirk hakkında ne düşünüyorsunuz?”

Diego iyi görünmek için düşündüklerinin tersini 

söyledi:

“Gü-güzel, sempatik...”

Bir yandan bileti inceleyen Julia, araya girdi:

“Elbette daha iyi gösteriler görmüştüm. Eğer 

çözdüğümüz olaylar için bizi ödüllendirmek isti-
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yorsanız bizi Circ du Soleil’e ya da yabancı isimli 

başka bir gösteriye götürebilirdiniz, bu çorba gibi 

karmaşık yere değil. EĞER BİLSEYDİM, 
EVDE KALIRDIM...”

Diego olduğu yere çakılıp kaldı. Üvey kardeşi 

geriye kalan azıcık beyin hücrelerini de kayıp mı 

etmişti? Bayan Fletcher’a bu şekilde davrana-

mazdı!

Neyse ki meşhur dedektif alınmış gibi görünme-

di ve gülümsedi. Yaşlı kadın gülerek sordu:

“Buraya eğlenmek için geldiğimizi mi sandınız?

BÜYÜK KAPLAN SİRKİ BİZDEN BİR SUÇU 
ARAŞTIRMAMIZI İSTEDİ.”

Yeni bir olay bakış açısıyla daha fazla canlanan 

üç dedektif, Bayan Fletcher’ı sirkte gerçekten de 

büyük bir şeyin bulunduğu tek yere yani girişe 

kadar takip ettiler. Burada hemen hemen iki insan 

genişliğinde, uzun boylu ve kıvrımlı bıyığı olan bir 
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adam vardı. Dev adam biletleri yırtıp hepsinin geç-

mesine izin verdi. Yani, neredeyse hepsinin...

“Köpek giremez.” dedi. Yüzü sanki kötü koku 

bombasına maruz kalmış gibiydi.

Üvey kardeşler geçmesine izin versinler diye 

onu ikna etmeye çalıştılar. 

“Ama bakın, çok uslu duracak...”

“Hiçbir rahatsızlığa yol açmayacak...”

Kas Adam kararını vermişti:

“Bunların hiçbiri olmayacak, çünkü o dışarıda 

kalacak.”

Adam, Havlock’a sanki onu atıştırmalık niyetine 

yiyecekmiş gibi bakıyordu. Bu yüzden dedektif 

köpek bu karmaşadan sıyrılıp kurtulmaya karar 

verdi. 

“Sorun değil çocuklar. Bana daha sonra göste-

riyi anlatırsınız.” diye havladı bu zorba adamdan 

uzaklaşırken.

14



Diego ve Julia homurdanarak içeri girdiler. Hav-

lock’un bu adamdan daha zeki olduğunu ve içeri 

girme hakkının olduğunu biliyorlardı. Fakat kural-

lar vardı ve onlara uymalıydılar. TIPKI BİR KAR-
NABAHAR GİBİYDİ: YA YİYECEKSİN YA DA 
YİYECEKSİN, eğer karşı gelirsen iki hafta bo-

yunca PlayStation oynamadan geçirirsin. Dünya 

bazen adaletsizdi.

Sirkin içindeki pis yoldan geçtikten sonra yer-

lerine oturmaya çalıştılar. Tahta koltuklar o kadar 

sert ve dardı ki çivili yatağın üzerinde uyuyabilecek 

bir Hintli için bile rahatsız ediciydi. 

Ancak sirkte elli kişilik yer vardı ve birkaç da-

kika içerisinde de tıka basa dolmuştu. Julia, çan-

tasının içinde olduğu için Kas Adam’ın kontrolünü 

atlatan Doktor Mırrrson’u uyandırmayı denedi. 

Ama kedi, sirki umursamayan ve derin bir uykuda 

olduğunu belli eden bir hareket yaptı. Herkes ye-

rini alınca Bayan Fletcher açıklama yaptı:
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“Geçen hafta sirkin sahibi Koca Rissini bizi ara-

yarak Gizem Kulübü’nün hizmetlerinden ya-

rarlanmak istediğini söyledi. Adam, BİRİSİNİN 
BÜYÜK KAPLAN SİRKİ’NE ZARAR VERMEK 
İSTEDİĞİNDEN şüpheleniyor ve bizim bunu 

araştırmamızı istiyor.”

“Senin nasıl gördüğünü bilmiyorum ama bu ma-

ğarayı daha fazla mahvetmek zor olmalı...” dedi 

Julia, bir yandan koltuğunun gösterinin ortasında 

çökmeyeceğinden emin olmaya çalışarak. Her ha-

reket ettiğinde perili bir evin kapı gıcırtısı gibi 

sesler çıkarıyordu. BU ÇOK RAHATSIZ EDİ-
CİYDİ.

Diego rahat durması için ona dirsek attı. Eğer 

böyle devam ederse sonunda Bayan Fletcher’ı 

kızdırmayı başaracaktı. Ya da daha kötüsü: Onları 

Gizem Kulübü’nden kovacaktı.

Ama yaşlı kadın yalnızca gülümsedi ve fısıltıyla 

anlattı:
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“Görünüşe bakılırsa son zamanlarda başlarına gel-

meyen kalmamış: Hayvanlar kaçmış, eşyalar kırılmış ve bir şeyler

çalınmış...”

Bir anda bütün ışıklar söndü ve bir ışık huzme-

si daha önce gördükleri bir karakteri aydınlattı: 

Bilet satışından sorumlu olan palyaço, bir hayvan 

terbiyecisi kılığına girmişti ve ayakkabılarından 

biri de yoktu. 
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Seyirciler onu alkışlarken Bayan Fletcher çocuk-

ları bilgilendirdi:

“Bu adam sirkin sahibi Koca Rissini.”

Adam sahnenin tam ortasında, büyük toprak bir 

çemberin içinde durdu ve EĞİLEREK HAL-
KI SELAMLADI. O kadar eğilmişti ki 

YERE ÇARPTI ve bu düşüş halkın ilk kah-

kahalarını başlattı.

“AYAYAYAYAYAY!!!” Palyaço acı çeki-

yor numarası yaparak sızlanıyordu. “Umarım Tar-

zan’a da aynı şey olmamıştır...”

Herkes Tarzan’ın kim olduğunu merak ederken 

ışık, çadırın en tepesinde duran bir adama odak-

landı. Yerlilerin giydiği kıyafete benzer bir peşta-

mal hariç tamamen çıplaktı. Kırk yaşın üzerinde 

olgun ve güçlü bir adamdı. Çok kıllı bir göğsü ve 

tarak görmemiş upuzun saçları vardı. Başıboş bir 

serseri ile saçını taramayı ve pantolon giymeyi 

unutan bir kurt adam karışımı gibi bir şeydi. 
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