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Trenzalore Öyküleri
Öngörüldüğü üzere, evrenin orduları Trenzalore kapıları-
na dayanmıştı. Gezegenin yerle bir olmasının önünde tek 
bir engel vardı: Doktor. Yeni bir Büyük zaman Savaşı ile 
Doktor arasındaki tek engel ise Doktor’un adıydı. Dokuz 
yüz yıl boyunca gezegeni ve üzerindeki Noel adlı ufak 
kasabayı kötü niyetli güçlere karşı korumuştu Doktor.

Papalık Merkezi Sistemi Kilisesi tarafından uygulanan 
teknoloji bariyerinin ötesinde, Doğruluk Alanı’nın tam 
kalbinde, bu evren ile komşu evren arasındaki çatlağın 
yanı başında Doktor ölüm kalım mücadelesi veriyordu. 
Barışı daha ne kadar koruyabilirdi? Karlı gecelerde başka 
hangi yaratıklar çıkıp gelecek, kasabaya dehşet saçacak-
tı? Tek bildiği, er ya da geç Trenzalore’da hayata gözlerini 
yumacak olduğuydu.

O korkunç yıllarda yaşanan olayların bir kısmı kayıtla-
ra geçti. Ancak diğer pek çok hikâye gizemini koruyordu.

Ta ki bugüne dek...
Doktor’un Trenzalore’da geçirdiği süre boyunca başın-

dan geçen dört macera bu kitapta toplandı. Tehlike dolu 
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dört kahramanlık öyküsü. Doktor’un evi bellediği kasa-
bayı korumak için nelere katlanabileceğini gözler önüne 
seren dört öykü. Yüzlerce, belki de binlerce öyküden yal-
nızca dördü.

Elbette zaman içinde Doktor’un Noel kasabasına nasıl 
kol kanat gerdiğine, kasabalıların onu nasıl da bağrına 
bastıklarına dair yeni öyküler su yüzüne çıkacaktır. Fa-
kat şimdilik elimizde yalnızca kulaktan kulağa aktarılan 
rivayetler, efsaneler ve öyküler var.

Trenzalore öyküleri...



dolu Yağmuru
Justin Richards
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1. Bölüm

Gökyüzü alev alevdi. Crantle, uzun geceleri süsleyen ışıl-
tılara alışkındı. Büyükbabası henüz doğmamışken bile, 
Trenzalore’un yörüngesini turlayan sayısız yıldız ve uzay 
gemisi olurdu. Ama bu seferki farklıydı. Uzayın derinlik-
lerinden gelip Noel kasabasını çevreleyen yüksekçe bir 
bayırın öte tarafına çakılan, ateşten bir izdi bu.

Crantle, kasaba halkından uzakta yaşıyordu. Kar se-
ferlerine hep o giderdi. Kar yüklü kızakları komşu ka-
sabalara götürürdü. Noel’in kar çiftliği, Trenzalore’un 
uzak yerlerindeki çoğu kasabanın temel su kaynağıydı. 
Crantle karın hasadını yapar, paketler halinde kızağının 
yalıtımlı ceplerine yerleştirirdi. Küçük bir konvoy yapıp 
yola koyulurlar, Crantle’ın kızağı başı çekerdi. Crantle, 
köpeklerine direktifler verirdi ama onlar yolu gayet iyi 
ezberlemişti. Gevşek iplerle bağlanmış diğer kızaklar da 
donmuş yollarda peşlerinden sürüklenirdi.

Karlar bitip buzların, ardından yeşil arazilerin ortaya 
çıkmaya başladığı vakit Crantle kızağının altındaki teker-
lekleri indirir, sonsuzluğa uzanan gecenin altında yoluna 
devam ederdi. Dağıtımı tamamlamak bir hafta sürüyor-
du. Köpeklerden ve kendi detone sesinden başka dostu 
olmadan bir hafta geçirmek bazılarını delirtmeye yetebi-
lirdi fakat Crantle bu seyahatlerin her ânına bayılıyordu.
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Seferler arası vakitlerini köpekleriyle ilgilenerek ve 
kendi sebzelerini yetiştirdiği ufak bahçelerin bakımını 
yaparak geçirirdi. Başkalarından daha da bağımsız ol-
masını sağlayacak her yolu deniyordu. Dağıttığı karların 
karşılığı olarak et ve meyve alıyordu.

Yeni bir kar dağıtımına henüz birkaç gün vardı; alev al-
mış gökyüzü bu nedenle daha da ilgisini çekmişti. Crant-
le, ön bahçesindeki en sevdiği ahşap sandalyeye yerleşip 
alevli izin, yıldızların ve uzak gemilerin yanından köpür-
deyerek geçmesini seyretti. Bayırın arkasında aniden bir 
kıvılcım yağmuruna dönüşerek gözden kayboluyordu. 
Gecenin derinliklerinde iki çizgi daha vardı bu gezegene 
işaret eden. Ancak Crantle onları fark etmedi. İlk ateş to-
punun düştüğü yerdeki zayıf parıltıya dikkat kesilmişti.

“Meteor” diye bir kelime belirdi kafasında. Gökyü-
zünden düşen kaya parçası demekti. Crantle’ın dağıtım 
yaptığı yerlerden birisi küçük bir maden kasabasıydı. Yeri 
kazıyorlar, kayaları delip değerli mineral ve cevherler arı-
yorlardı. Belki de Crantle’ın kazıyla uğraşmasına gerek 
kalmamıştı. Belki düşen kaya un ufak olmuş, tüm cev-
herlerini ortalığa saçmıştı. Crantle buna pek ihtimal ver-
medi ama yapacak daha iyi bir şeyi olmadığından gidip 
bir göz atmak istedi. Bayırın tepesine yakın yerde yaşı-
yordu, dolayısıyla oraya kadar yürümesi bir saatten faz-
la sürmezdi. Değerli bir şey bulamasa bile, ilginç şeylere 
rastlayabilirdi.

Trenzalore’un ikiz aylarının ışığı, yerde kara bir çu-
kuru aydınlatıyordu. Gökyüzündeki ize ters yöndeydi 
bu çukur. Yağan kar, yanmış yüzeyin üzerini kapamaya 
başlamıştı bile. Sıcak kısımlara düşen taneler tıslayarak 
eriyordu. Crantle, meteora ulaşmak için çıplak zemini 
takip etti. Yürürken bir yandan da uzun, tahta değneğiyle 
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önündeki karları yokluyordu. Ormanlık alanın ilerisin-
de, meteorun karanlık ve pürüzlü şekli az çok belli olu-
yordu.

Ay çamları serin rüzgâr eşliğinde usulca salınıyor, bir 
sonraki uzun geceyi çıkarabilmeleri için ihtiyaç duyduk-
ları günışığını sabırla bekliyorlardı. Crantle, ay ışığında 
kıvrılan gölgeleri dikkatlice izledi; ağaçların arasında 
Doktor’un sıska siluetine rastlayacağını sanmıştı biraz 
da. Noel’den biri bayırın ardına ne düştüğünü merak 
edip görmeye gelecekse, bu Doktor’dan başkası olmazdı. 
Noel halkı içinde Crantle’ın konuşmaktan gerçekten ke-
yif aldığı biri varsa, o da Doktor’du. Doktor’un güven ve-
ren bir yanı vardı. Crantle, Doktor’un yanında olmaktan 
rahatsızlık duymazdı. Çünkü o, meraklı sorular sormaz, 
nezaketen ya da laf olsun diye amaçsızca muhabbetlere 
girişmezdi.

Ama karların arasındaki yanık patikanın sonuna ulaş-
tığında Crantle kimseyi göremedi. Önündeki meteor, 
hâlâ yangını sönmemişçesine tütüyordu. Pürüzlü yüzeyi 
ay ışığında pırıldıyor, buharlar saçıyor, eriyordu. Dibinde 
su birikmişti; bu sular, yeryüzünde açılmış yarada topla-
nıp aşağı akıyordu. Meteorun yüksekliği Crantle’ın bo-
yunun iki katıydı. Bir o kadarı da toprağa gömülmüştü. 
Atmosferde ısınıp top şeklini almış bir buz kütlesiydi bu. 
Crantle çok şaşırdı. Yaklaştığında, yüzünde ısı dalgası de-
ğil, tatlı bir serinlik hissetti.

Crantle değneğiyle buzu dürttü. Daha da yaklaşıp te-
reddütle elini uzattı, buza birkaç kez hafifçe vurdu. El-
diveninin kalın yüzeyine rağmen soğuğu hissedebiliyor-
du. Ama başka bir şey daha vardı; zayıf, belli belirsiz bir 
titreşim... Sanki buz kendi soğuğundan tir tir titriyordu. 
Crantle eldiveniyle karları süpürüp altındaki pürüzsüz, 
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cama benzer yüzeyi açığa çıkardı. Ayların ve yıldızların 
yansımaları bu dalgalı yüzeyde bulanık ve çarpık görü-
nüyordu.

Fakat ışıltılar altında, buzun ta derinlerinde başka bir 
şekil vardı; koyu ve flu. Bir insan silueti mi? Buzdan lah-
di içinde kıpırdamaya çalışıyor da başaramıyormuş gibi 
titriyordu. Ay ışığının bir illüzyonu bu, diye düşündü 
Crantle. Bir buz kütlesinin içinde kimse yaşamını sürdü-
remezdi. Kaldı ki bu buz gökten düşmüştü; içinde kimse 
olamazdı.

Bir ses... Sert bir rüzgârda kırılan dallar gibiydi. Ani 
bir çatlama oldu, ardından Crantle’ın önündeki buzlu 
yüzey en tepeden yarılmaya başladı. Buz kütlesinin bir 
kısmı kopup yere yıkıldı, cam gibi tuz buz oldu. Crantle 
refleks olarak geriye sıçradı. Az önce kafasının durduğu 
yere çok geçmeden bir yumruk geldi. Buzun içinden çı-
kan bir yumruktu bu. Sivri ve şeffaf parçacıklar Crantle’ın 
yüzünde patladı; bir kısmı yanaklarını sızlatırken bir kıs-
mı da sakalına yapıştı.

Şaşkınlık ya da korkudan çığlık atmışsa bile, patlayan 
buzun gümlemesi sesini bastırmıştı. Yaratık, buzları kı-
rıp çıktı ve Crantle’ın karşısında dikildi. Devasa bir göv-
desi vardı. Sürüngen derisini andıran koyu yeşil bir zırh 
giymişti. Başındaki miğfer yüzünü gizliyordu, gözleriyse 
Crantle’ın ürkmüş yüzünün yansımasının dalgalandığı 
koyu renk bir siperin ardına saklanmıştı. İnce, kanı çekil-
miş dudakları büzüldü; yüzüne küçümser, biraz da alaycı 
bir ifade yerleşti.

Crantle’ın tek silahı elindeki tahta değnekti. Kaçmak 
ile olduğu yerde durmak arasında kararsız kaldı. Değne-
ğini havada sallayıp ne tepki geleceğini bekledi. Yaratığın 
konuşması onun için sürpriz oldu.
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“İlkel mahlûk!” diye fısıldadı uzun boylu yaratık ku-
lak tırmalayan bir sesle. “Önümüzde dizzzz çökeceksi-
niz.” Hantal adımlarla ilerleyip elini Crantle’a uzattı.

Düşünmeden karşılık verdi Crantle; elindeki ağır değ-
neği yaratığın göğsüne oturttu. Yaratık darbenin etkisiyle 
geriye doğru yalpaladı. Crantle bir hamle daha yapmak 
için değneğini kaldırdı. Ama yaratık beklediğinden hız-
lı hareket etti. Küt parmaklı, zıhlı, mengene gibi bir el, 
değneğini kavrayıp uzaklara savurdu. Ardından, yaratı-
ğın kocaman eli Crantle’a hamle yaptı.

Crantle geriledi, arkasını dönüp kaçmaya çalıştı. Ama 
artık çok geçti. Yaratığın zırhlı eli Crantle’ı ensesinden 
yakaladı. Ayaklarının yerden kesildiğini hissetti. Dünya 
bir anda alt üst olmuş, her şey birbirine girmişti. Ağaçlar, 
buz kütlesi, yaratığın ifadesiz yüzü, suratına hızla yakla-
şan karlı zemin... Ve sonra, karanlık.

Buz Savaşçısı bir süre insansının hareketsiz bedenini izle-
di, hâlâ hayatta olduğuna dair bir işaret olup olmadığını 
gözlemledi. Ama yoktu. Tatminkâr şekilde tısladı. Tepe-
de, gökyüzünü yaran yeni bir buz meteorunun alev alev 
izleri vardı. Hemen ardından bir üçüncüsü geldi. Bayır 
boyunca birbiri ardına yağdılar gökten.

Savaşçı, Crantle’ın cesedinin üstünden geçip en yakı-
nındaki meteora doğru yola koyuldu.




