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“Yetişkinler eskimiş çocuklardır.”
–DR. SEUSS

“Bu baş, canavar içindir. Bir armağandır bu.”
–WILLIAM GOLDING,

Sineklerin Tanrısı
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Birinci Bölüm

Kıtlıktan Çıkmış Adam



.



11

Tuhaf Haberler Merkezinden Bir Başlık, çevrimiçi baskısı, Ekim 19:

PRINCE VİLAYETİNİN KITLIKTAN ÇIKMIŞ ADAMI!
Yazan: Huntington Mulvaney

Sevgili okurlar, sizlere en tenha beldelerimizin birinden, Prens Edward Adası, 
Aşağı Montague’de bulunan balıkçı kasabasından korkunç haberler getirdik; 
Atlantik Okyanusu’na uzanan, kimsesiz ve uğursuz bir adadan.

Kötülüğe epey uygun bir yer, haksız mıyım? Şanslısınız ki her yerde gözü-
müz ve kulağımız var. Her şeyi görür, her şeyi duyarız.

Dün gece, Aşağı Montague’deki The Diplomat Diner’da garsonluk yapan 
Sadie Adkins, çalıştığı restoranın otoparkında duran Chevrolet marka aracını, 
anormal derecede sıska bir hırsıza çaldırdı. Yerel yetkililerle yaptığı görüşme-
lerin acımasızca ve kötü niyetle geri çevrilmesinin, sebep olarak da –Adkins’in 
söylediklerini doğrudan aktarıyoruz– “saçma” ve “deli işi” yakıştırmalarında 
bulunulmasının ardından, ücretsiz ihbar hattımız aracılığıyla bize ulaştı.

 “Lanet olası arabamı kimin çaldığını biliyorum,” dedi Adkins bize, “Sıska 
Marvin.”

38 ila 44 yaşları arasında, kısa saçlı ve bol kıyafetli, kimliği belirsiz bir 
erkek, saat dokuz sularında The Diplomat’a geliyor. Bayan Adkins’ten aldığımız 
bilgiye göre, adam açlıktan kırılacak halde.

“Bir deri bir kemikti! İnanılacak gibi değildi,” diye aktardı muhabirleri-
mize. “Hayatım boyunca bu kadar zayıf birini ilk kez görüyordum. Zayıftı, 
fakat açtı.”

Adkins kimliği belirsiz adamın –her birinde dört yumurta, üç yağlı pankek, 
beş dilim domuz pastırması, bir kordon sosis ve kızarmış ekmeğin bulunduğu– 
Kıtlıktan Çıkmış Adam Kahvaltılarından beş porsiyon yediğini bildirdi.

Adkins, “Bütün yumurtalarımızı bitirdi,” dedi. “Ağzını tıka basa dolduruyor 
ve daha fazlasını isteyip duruyordu. Midesi davul gibi şişmiş olmalı. O... şey, 
üçüncü tabağını getirdiğimde –ya da belki dördüncüydü– onu peçeteleri yerken 
yakaladım. Peçetelikten yoluyor, çiğniyor ve midesine indiriyordu.”

Kimliği belirlenemeyen adam hesabı ödüyor ve ayrılıyor. Biraz sonra dışarı 



12

çıkan Adkins ise arabasının yerinde olmadığı görüyor – gizemli adam fenalıkla-
rına bir yenisini ekliyor!

Adkins, “Pek şaşırdığımı söyleyemeyeceğim,” diye devam etti. “Adam bir 
insan ne kadar çaresiz olabilirse o kadar çaresizmiş gibi görünüyordu.”

Adkins bir süre sessiz kaldıktan sonra, son ve korkunç bir detayı bizimle 
paylaştı:

“İçinden gelen bir ses duyuyordum; derisinin altından demek istiyorum. 
Kulağa ne kadar saçma geldiğinin farkındayım.”

Kimliği belirsiz adam henüz yakalanamadı. Kim bu adam? Nereden geldi? 
Soruların cevabını bilenler –bizi uzun zamandır takip eden okuyucularımız kim-
den bahsettiğimizi anlamışlardır: hükümet, gizli servis, Tapınakçılar, İlluminati, 
alışılagelmiş tayfa– paylaşmaya yanaşmıyorlar... fakat biz elimizden geleni 
yapıyor ve gizli belgeleri didik didik ediyoruz, ihbar hattımıza ulaşan, mantığa 
uygun her ihbarı araştırıyoruz.

Sessiz sakin Prince Vilayeti’nde uğursuz bir şeyler oluyor. Hiçbir insan bu 
kadar aç olamaz.

BU MAKALEYİ BEĞENDİYSENİZ, AŞAĞIDAKİLERİ DE İNCELEMEK 
İSTEYEBİLİRSİNİZ:

•  ÇİZBURGER UZAYLI YARATIĞI CANINDAN ETTİ!
•  ŞEYTAN, IRAK’TA SİLAHLI KUVVETLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ!
•  İBLİS BEBEK TUPELO’DA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!
•  CHUPACABRA PARKTAKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN KANINI EMDİ!
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1

Yemek yemek yemek yemek.
Bot dalgaların üzerinde sekerken, motorunun vızıltısı 

Aziz Lawrence Körfezi boyunca peşinden geliyordu. Ay, 
bulutsuz ekim gökyüzünde kemikten yapılma bir kan-
caydı.

Küpeştenin üzerinden sıçrayan sular adamı sırılsık-
lam etmişti. Vücut hatları, su içinde kalmış kıyafetleri 
üzerinden belli oluyordu. Tarlanın birine terk edilmiş, 
içine doldurulan malzemeler ise hayvanların gazabına 
uğramış bir korkulukla kolayca karıştırılabilirdi. 

Botu, Prens Edward Adası’nın en uç noktası olan bir 
lokantanın otoparkından düz kontakla kaçırdığı arabayla 
ulaşmış olduğu North Point’teki bir limandan çalmıştı. 

Tanrı aşkına, acıkmıştı. Yol kenarındaki lokantada o 
kadar yemişti ki mide zarını yırtmıştı; an itibariyle ye-
dikleri yırtılan dokudan sızmakta ve organları arasındaki 
boşlukları doldurmaktaydı. Onun bundan haberi yoktu 
tabii ve içinde bulunduğu durumu göz önünde bulun-
durunca, haberi olsa da umursamazdı. İçindeki boşluğu 
doldurmak fazlasıyla güzel bir histi... fakat aynı zamanda 
dipsiz bir kuyuya toprak atmak gibiydi: küreklerle dol-
dursanız dahi en ufak bir değişiklik olmuyordu.

Seksen kilometre geride, suyolunda yatan rakun leşini 
görünce, arabayı yolun kenarına çekmişti. İçi dışına çı-
kan hayvanın omurgası, kürkü arasından göz kırpıyordu. 
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El frenini çekip arabadan inmemek, sürünerek suyoluna 
gitmemek için büyük çaba sarf etmesi gerekmişti...

Bunu yapmadı. Sonuçta, insanlığını henüz yitirmemişti.
Açlık sancılarının son bulacağını söyledi kendisine. 

Midesi ancak bir yere kadar alabilirdi; bilimsel bir gerçek 
falan değil miydi bu? Fakat bu bildiği hiçbir şeye benze-
miyordu.

Aklında görüntüler gelip geçiyordu; film şeridi tar-
zında: en sevdiği yiyecekler güzelce sunulmuş, parıltılı, 
iştah açıcı ve kusursuzdan öte görüntüleriyle, Bon Appétit 
dergisinin kuşe kâğıtlı sayfalarından fırlamışlardı; nahoş-
ça parodileştirilen yiyecekler garip bir biçimde cinsellik 
dolu, fazlasıyla biçimli ve uçarı duruyorlardı.

Kat kat kabarmış bir turtanın kenarından taşan, her 
biri sulu ve olgun vişneler, üzerilerine boca edilen krem 
şantinin altında yuvalarından sökülmüş ve kan çanağına 
dönmüş göz bebeklerini andırıyorlardı...

Flaş.
Üzerinde eriyen çeşnili tereyağı, kıtır kıvamına ge-

linceye kadar pişirilmiş yağlı etinden fırlayan kemiğiyle, 
sözlük kalınlığında bir biftek; bıçağın içinden geçişiyle 
âdeta inliyor, pişmiş et güzelce yağlanmış kapılar gibi in-
sanı yormadan kopuyordu...

Flaş.
Flaş.
Flaş.
Şu an neyi yemezdi ki? Geride bıraktığı rakun bur-

nunda tütüyordu. Şu an yanında olsa, parçalara ayrılıp 
sertleşen kas kirişlerini lime lime olmuş kürkünden ko-
partırdı; kafatasını ezer ve beynini yemek üzere kemik 
parçalarını ayıklardı, ki o da kabuğun içindeki bir ceviz 
kadar lezzetli olurdu.
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O kahrolası yaratığı neden yememişti ki zaten?
Peşine düşecekler miydi? Öyle tahmin ediyordu. On-

ların başarısızlıklarıydı o –ayaklı bir çekim hataları ka-
sedi– ama aynı zamanda sırlarının koruyucusuydu. Ve 
çok, hem de çok zehirliydi. En azından konuşurlarken 
duyduğu kadarıyla öyleydi.

Kimseye zarar vermek istememişti. Halihazırda yap-
mış olabileceklerini düşündükçe kalbi sızlıyordu. Edger-
ton ne demişti?

Duyulursa, Karahummalı Mary yanında Mary Poppins 
gibi kalır.

Kötü bir adam değildi. Tuzağa düşürülmüştü ve onun 
durumu içerisindeki herhangi birinin yapabileceği şeyi 
yapmıştı: kaçmak. Ve onun için geliyorlardı. Onu yaka-
lamayı, Edgerton’a geri götürmeyi mi deneyeceklerdi? 
Artık bunu yapmaya cesaret edebilirler miydi merak edi-
yordu.

Geri dönmeyecekti. Saklanmıştı ve saklanmaya de-
vam edecekti. 

İki büklüm oldu, neredeyse yere yığılacaktı, açlığın 
beraberinde getirdiği sancılar midesini aşındırıyordu. 
Gözlerine batan yaşları bastırdı ve ufukta bir nokta ha-
linde kıpırdanan beyaz ışığı gördü.

Bir ada mıydı? Yoksa bir ateş mi?
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DOĞAL KAYNAKLAR KANADA  
COĞRAFİ TETKİK RAPORU

Falstaff Adası, Prens Edward Adası

Anakaranın kuzey ucundan on beş kilometre uzaklıkta bulunuyor. En yüksek 
nokta: Deniz seviyesinden 452 metre yukarıda. Çevresi 10.4 kilometre.

İki adet kıyıbaşı bulunuyor: Biri batıya bakan burunda, diğer kuzeydo-
ğudaki uzantıda. Kuzey kıyısını granit bir uçurum kaplıyor. Kayalıklarla kaplı 
havzaya ulaşan uçurum 200 metre yükseklikte.

Arazi, sert yapılı çimenler, çalılar, şeytan elması, geyik boynuzu ve ovada 
yetişen yabanmersinine ev sahipliği yapıyor. Bitki örtüsü adanın tuzlu su hav-
zaları sebebiyle bodur kalmış. Toprağın üzeri yüksek rüzgârlar ve çöküntülerle 
erozyona uğramış.

Kuş, deniz, memeli, sürüngen ve böcek türlerinin birçoğuna ev sahipliği ya-
pıyor. Pelikanlar, leylekler ve diğer deniz kuşları, adanın kuzey yükseltilerinde 
barınıyorlar. Besin tercihleri: somon, sazan, çipura, levrek. Yazın gelmesiyle ada 
civarında gezinen deniz aslanları, orkaların dikkatini çekiyorlar. Adanın küçük 
bir popülasyona sahip, fakat dayanıklı diğer türleri ise rakun, kokarca, kirpi ve 
çakal. Bu türler, anakaradaki türdaşlarından daha küçük ve daha zayıflar.

Kış şartlarına uygun, idaresi ve mülkiyeti hükümete ait yapı, acil durum 
sığınağı ya da çeşitli eğitimlere ev sahipliği yapma işlevine sahip.

Adada yaşayan kimse bulunmuyor.




