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“Böyle olacağını biliyordum,” dedi Anne. “Ona 
söyleyip durdum. Okumaktan vazgeç! Bu çok tehli-
keli! Söylemedim mi?”

“Tabii ki söyledin,” dedi Baba. “Ama Min’in nasıl 
olduğunu bilirsin. Canı ne isterse onu yapar.”

Eddie sarı bir tebeşirin arkasına çömelmiş, konu-
şulanları dinliyordu. Geçen salı gününden beri an-
nesiyle babasına Min Halasını soruyordu. Min Hala 
o gün Kütüphane’ye gitmiş ve bir daha geri dönme-
mişti. Eddie’nin annesi oğlunun sorularını sürekli 
geçiştirmişti.

“Endişelenmeyi bırak,” demişti. “Halan kendi başı-
nın çaresine bakabilir.”
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Fakat görünen o ki artık Eddie’nin annesi de en-
dişeliydi.

“Ne yapacağız?” diye sordu, sesi yükselip tizleş-
mişti.

Uzun bir sessizlik oldu. 
Onlardan sadece birkaç adım uzakta olan Eddie, 

tebeşirin arkasına iyice sindi. Annesiyle babasının 
özel bir konuşma yaptığını biliyordu. Ailede bu kadar 
çok çocuk varken, yalnız kalmanın tek yolu, kara 
tahtanın arkasındaki evden ayrılmak ve tahtanın ön 
tarafındaki çıkıntıda oturmaktı. Eddie’nin annesiyle 
babası alçak seslerle konuşuyorlardı; hani sizin 
annenizle babanız, duymanızı istemedikleri bir şey 
konuşacakları zaman balkona çıkar da fısıldaşırlar 
ya, işte öyle. 

“Bir tek yol var,” dedi Baba. “Gidip onu araya-
cağım.”

“Sen mi?” dedi Anne. “Bu bacaklarla mı? Bunu 
kesinlikle yapmayacaksın. Kapıdan çıkmayı bile ba-
şaramazsın.”

Eddie sınıfın kapısına baktı. Kapı bu mesafeden 
bulanık görünüyordu, ama Eddie kapının çok uzak-
ta olduğunu biliyordu. Anne haklıydı. Baba o bacak-
larla sınıfın zeminine bile inemezdi.

“Mecburum,” dedi Baba. “Min yaralanmış olabi-
lir. Belki de...”

“Sakın söyleme!” dedi Anne. “Ah, şimdi çığlık ata-
cağım. Bütün bunlara hiç gerek yoktu. Min sıcacık 
evinde kalabilirdi. Bu sınıfta bir sürü kitap var, ama 
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hayır! O Kütüphane’ye gitmek zorundaydı! Hayatını 
tehlikeye atmak zorundaydı. Şimdi senin hayatını 
da tehlikeye atıyor. Hepsi şu saçma ve doğaya aykırı 
alışkanlık yüzünden. Sorarım sana, bir böceğin ki-
taplarla ne işi olur?”

Baba iç geçirdi. “Bunu ben de anlamıyorum, fa-
kat buraya geldiğimizden beri...”

“Min’i savunmaya kalkma,” dedi Anne. “Eddie’yi 
de kötü etkiledi. Eddie ne zaman fırsat bulsa bir 
kitabın içine giriveriyor. Sanki kendisini öldürtmeye 
çalışıyor! Şu kitap okuma meselesi, senin bütün 
ailende bulunan bir zayıflık. Korkunç bir kusur. 
Babanın başına gelenlere bir bak.”

Bu sefer Eddie iç çekti. Bu hüzünlü hikâyeyi 
defalarca duymuştu ve her kelimesini ezberlemiş-
ti. Büyükbaba George, Oz Büyücüsü isimli kitabın 
131. sayfasında trajik bir şekilde ölmüştü, çünkü 
düşüncesiz bir çocuk kitabın kapağını sertçe kapat-
mıştı. “Zavallı Büyükbaba George,” diye 
düşündü Eddie. Dorothy’nin başına gelenleri öğre-
nemeden öldü.

Anne hâlâ konuşuyordu. “Bu söz konusu bile 
olamaz,” dedi Baba’ya. “Min’in peşinden gidemezsin. 
Bunu ben yapmalıyım.”

“Dur bir dakika,” dedi Baba. “Bu doğru olmaz. 
Bebeklere kim bakacak?”

Anne cevap vermedi. Ne söyleyebilirdi ki? Du-
vara saklanmış yirmi yedi yumurta vardı, her biri 
onun bakımına muhtaçtı.
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“Pekâlâ,” diye mırıldandı Anne. “Öyleyse kim gi-
decek?”

Uzun bir sessizlik oldu.
“Eddie’ye ne dersin?” dedi Baba.
Eddie kendine engel olamayıp sıçradı. Yere dü-

şerken yalpaladı ve tebeşire çarptı. Tebeşir yuvar-
lanmaya başladı. Eddie, annesinin onu görmesine 
fırsat vermeden tebeşiri yakaladı.

Fakat Anne bütün bunlara dikkat edemeyecek ka-
dar öfkeliydi.

“Eddie mi?” diye ciyakladı. “Aklını mı kaybettin? 
Eddie mi? Eddie’mizi dünyalar kadar severim ama 
gerçeği ikimiz de biliyoruz. Eddie bir hayalperest, 
bir şapşal, bir sersem! Yolunu bulup da bu kara tah-
tadan iki adım uzağa gidemez. Olmaz, mümkün 
değil. Benim küçücük oğlum, yaşlı ve çılgın bir bö-
ceğin peşine düşmek için bu uçsuz bucaksız okulun 
içinde başıboş bir şekilde dolaşamaz.”

“Sessiz ol,” dedi Baba. Sonra iç çekti. “Haklısın. 
Tabii ki. Bu Eddie için fazlasıyla zor bir iş.”

“Ha şunu bileydin!” dedi Anne. “Ayrıca Eddie çok 
dikkat çekiyor. Onunki gibi parlak bir renk, belaya 
davetiye demek. Eddie’nin göz önünde dolaşmama-
sı gerektiğini biliyorsun.”

Anne ve Baba sustular. Düşündüler.
Sorun şuydu ki –bunu Eddie de biliyordu– akıl-

larına gelebilecek kimse yoktu. Bu işi sadece kendi 
ailelerinden biri yapabilirdi.
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Ah, Büyük Orman’da pek çok dostları ve akraba-
ları vardı. Fakat sadece Eddie ve onun en yakın akra-
baları, bir akşam vakti kepçeyle toplanmış ve Ferny 
Creek ilkokulunun 19 numaralı sınıfındaki toprak 
dolu cam hazneye koyulmuşlardı. İki hafta boyunca 
dördüncü sınıfların yürüttüğü bir bilim projesi ola-
rak yaşamışlardı. Sonra o uğursuz gece gelmişti; bir 
Temizlikçi cam hazneyi yere devirmişti. Adam or-
talığı temizlemek için bir kürek almaya gittiğinde, 
böcekler bir şans yakaladıklarını anlamışlardı.

Eddie’nin bütün hayatı boyunca duyduğu diğer 
önemli hikâye buydu. Büyük Kaçış. Büyükanne Ruth 
çok cesur bir şekilde bütün aileye liderlik etmiş ve 
herkesi cam hazneden uzaklaştırmıştı. Aile onu ta-
kip ederek o kocaman sınıfın karşı tarafına geçmiş ve 
duvara tırmanmıştı. Büyükanne Ruth kusursuz yön 
duygusunu kullanarak kara tahtanın arkasındaki 
çatlağı bulmuştu. Orası şimdi bütün ailenin eviydi.

Fakat Büyükanne Ruth ölmüştü. Büyükbaba Geo-
rge da öyle. Geriye sadece Eddie, onun ebeveynleri 
ve elli üç kardeşi kalmıştı.

Bir de Min Hala tabii ki.
Min Hala iyi miydi?
Hayatta mıydı?
Eddie, Min Hala’nın eve dönmediği bir tek gün 

bile hatırlamıyordu. 
Biri gidip Min’i bulmalıydı.
Eddie gözlerini o kocaman ve bulanık kapıya dikti.
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Eddie’nin en iyi şansı gün doğumuydu. Gece vakti 
kaçamazdı, çünkü annesiyle babası geceleri uyanık 
olurdu. Gün ışığında da yolculuk edemezdi, çünkü 
okul gündüzleri çok tehlikeliydi.

Hayır, kaçmak için en uygun zaman şafak vak-
tiydi; bütün aile uykuya daldıktan sonra ve Eziciler 
gelmeden önce. 

Ertesi sabah çok erken saatte, günün ilk ışıkları sı-
nıfın pencerelerinden içeri süzülürken, Eddie hazırdı. 

Aile sabah uykusuna yatarken Eddie onlara katı-
lıyormuş gibi yapmış, özellikle çıkışa yakın bir yere 
yatmıştı. Çıkış dediği yer, kara tahtanın “çok şanslı” 
boşluğu ile boşluğun arkasındaki duvarda bulunan 
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“pek talihli” çatlaktı. Bu çatlak ve boşluk, nere-
deyse mucizevi bir şekilde, böceklerin dışarı çıkıp 
içeri girmesine izin verirdi. Yeni doğan bebekler 
kıvrılıp bükülürken Eddie çıkışın yakınına sessizce 
uzanmıştı. Kız ve erkek kardeşlerinin son kıpırda-
nışlarını seyretmişti. Anne ile Baba’nın, sadece gü-
rültülü ya da parlak bir şey tarafından bölünebilecek 
uykulu bir uyuşukluğa gömülmelerini beklemişti. 

Eddie onların uykusunu bölmemeye kararlıydı. 
Sadece gözlerini hareket ettirerek duvarın çatlak 
sıvasına baktı. En sonunda, ortalığa sessizlik çöktü-
ğünde, altı ayağının üstüne kalktı.

Çıkışa doğru sessizce yürürken bir ses duydu.
“Eddie? Hey EDDIE! Nereye GİDİYOR-

SUN?”
Eddie’nin kardeşlerinin arasından siyah renkli 

minik bir kafa çıktı. Alfie!
Eddie homurdandı. Onu fark edebilecek onca kız 

ve erkek kardeşi varken...
“Ben de GELEBİLİR MİYİM?”
“Şşş!” diye tısladı Eddie. Alfie, kimsenin anla-

yamadığı sebeplerden ötürü çok kuvvetli bir sese 
sahipti, bir yükselip bir alçalan tuhaf patlamalarla 
konuşurdu. 

“Sessiz ol Alfie!” diye fısıldadı Eddie, uyuyan ebe-
veynlerine baktı. “Benim sadece... bir... bilirsin işte, 
bir işim var.”

“NE işi?”
“Bir sır. Sana söyleyemem.”


