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GİRİŞ

Mıroslav ile Aleksandar yolun karşısındaki Range Rover’ın 
ön koltuklarını doldurmuşlardı. Üstlerinde geleneksel diploma-
tik üniformaları –özenle dikilmiş, Brioni marka, koyu renkli ta-
kımlar– olsa da, iki Sırp her zamankinden daha kızgın görünü-
yordu. Aleksandar, Sig Sauer’inin ucunu göstermek için, sağ elini 
benim görmeme yetecek kadar kaldırdı. İnce işlerin ustasıydı şu 
Alex. Ne var ki, arabanın ön kısmında oturan o iki yarma yüzün-
den öyle pek de endişeli değildim ben. Yapabilecekleri en kötü 
şey beni öldürmekti ve şu anda, elimdeki en iyi seçeneklerden 
biri öldürülmek gibi görünüyordu.

Arabanın arka camı açıldı ve bana dik dik bakmakta olan 
Rado ile yüz yüze geldim. Tehdit edeceği zamanlarda peçete kul-
lanmayı tercih ediyordu. Bir peçete çıkarıp, ağzının kenarlarını 
kibar hareketlerle hafifçe sildi. Ondan Kalplerin Kralı diye bahse-
diyorlardı, çünkü, aslına bakarsanız, insanların kalplerini yiyordu 
gerçekten de. Benim duyduğum kadarıyla, Economist dergisinde 
19 yaşındaki Liberyalı bir diktatörün benzer zevklere sahip oldu-
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ğunu okumuştu. Böyle ayinsel bir iğrençliğin, içinde bulunduğu 
küresel piyasanın kalabalığında kendi cani kimliğini öne çıkara-
bilmek için tam da ihtiyacı olan şey olduğunu düşünmüş ve bu 
alışkanlığı benimsemişti Rado. 

Onun, kalbimi tıkınacak olmasından endişeleniyor falan 
da değildim yani. Böyle bir şey genellikle ölümcül olurdu ve 
daha önce de demiş olduğum gibi, içinde bulunduğum ikile-
min içinden çıkmamı müthiş derecede kolaylaştırırdı. Asıl so-
run, Annie’den haberdardı. Ve sevdiğim bir başka insanın daha 
benim hatalarım yüzünden ölmesi ihtimali, Rado’nun çatalının 
benim için kestirme yol gibi gözükmesinin sebeplerinden bi-
riydi.

Başımla Rado’yu selamladım ve sokağın aşağısına doğru yü-
rümeye başladım. Mavi porselene benzeyen gökyüzüyle kuşatıl-
mış güzel bir Mayıs sabahı vardı bugün, ülkenin başkentinde. 
Gömleğimden sızmış olan kan kuruyordu, sert ve kaşındırıcıydı. 
Sol ayağımı asfaltın üzerinde sürüyerek yürüyordum. Dizim şişe 
şişe ragbi topu büyüklüğüne gelmişti. Göğsümdeki yarayı ak-
lımdan çıkarabilmek için dizime yoğunlaşmaya çalıştım, çünkü 
eğer yarayı düşünmeye devam edersem –o tüylerimi diken diken 
eden görüntüsü, verdiği acıdan daha kötüydü– bayılacağımdan 
emindim.

Önüne geldiğimde ofis her zamanki gibi etkileyici görünüyor-
du: Kalorama’nın ormanları içinde, büyükelçiliklerin ve yüksek 
mahkeme binalarının arasında, dört katlı bir Federal konak. Tek-
nik olarak hâlâ çalışan olduğumu tahmin ettiğim, Washington 
DC’nin en saygıdeğer stratejik danışmanlık ve hükümet ilişkileri 
firması Davies Group’un yeriydi burası. Elimi cebime sokup, güç 
bela anahtarlarımı çıkardım ve kapı kilidinin yanındaki gri oku-
yucunun önünde hafifçe salladım. Onay gelmedi. 

Ama Davies beni bekliyordu. Kafamı kaldırıp, yukarıdaki ka-
palı devre kameraya baktım. Kapının kilidi açıldı. 
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Antreye girdiğimde güvenlik şefiyle selamlaştım, kılıfından 
çekip, kalçasına dayadığı Glock marka tabancasını görebiliyor-
dum. Ardından patronum Marcus’a döndüm ve merhaba derce-
sine başımı öne eğdim. Metal dedektörünün öteki tarafında du-
rarak bana oradan el salladı, ardından da tepeden tırnağa üstümü 
aramaya başladı. Silah var mı ya da üzerime bağlı herhangi bir 
kablo bulunuyor mu diye bakıyordu. Marcus o ellerle kendine 
uzun ve güzel bir kariyer yapmıştı, öldürerek. 

“Soyun” dedi Marcus. İtaat edip, gömleğimi ve pantolonumu 
çıkardım. Göğsümde zımba tellerinin etrafında buruş buruş ol-
muş deriyi görünce Marcus bile irkildi. İç çamaşırımın içine de 
şöyle hızla bir göz atıp üstümde bir dinleme cihazı bulunmadı-
ğından emin olduğunda tatmin olmuştu. Kıyafetlerimi yeniden 
üstüme geçirdim. 

“Zarf” dedi ve başıyla, taşımakta olduğum büyük, dikdörtgen 
zarfı işaret etti. 

“Anlaşma sağlayana kadar olmaz” dedim. Hayatta kalmamı 
garanti eden tek şey bu zarftı ve dolayısıyla da bu zarfı onlara tes-
lim etme konusunda pek istekli değildim. “Eğer bir anda ortadan 
kaybolursam, bu zarftaki her şey açığa vurulacaktır.”

Marcus başıyla onayladı. Kendini bu şekilde garantiye almak, 
bu sektörde yaygın bir uygulamaydı. Böyle yapmayı bana öğret-
miş olan kişi de ta kendisiydi. Yukarıya, Davies’in ofisine kadar 
bana eşlik etti ve ben içeri girerken kapının yanında nöbetçi ola-
rak bekledi. 

İşte, benim endişelenmeme sebep olan, Rado tarafından delik 
deşik edilmekten bile daha kötü bir seçenek olduğunu bildiğim 
asıl kişi orada, pencerenin yanında durmuş, Washington’un şehir 
merkezine tepeden bakıyordu: yüzünde büyükbabaları andıran 
gülümsemesiyle, Davies.

“Seni yeniden görmek sevindirici, Mike. Bize geri dönmeye 
karar vermiş olmandan dolayı memnunum.”
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Anlaşmak istiyordu. Bana yeniden sahip olduğunu hissetmek 
istiyordu. Ve benim de her şeyden daha çok korktuğum şey buy-
du, karşı koyamayıp, evet demem.

“İşlerin bu kadar kötü hale nasıl geldiğini bilmiyorum” dedi. 
“Baban…üzgünüm.”

Öldü, dün akşam, Marcus’un ellerinde. 
“Bizim bu olayla hiçbir ilişkimiz olmadığını bilmeni istiyo-

rum.”
Hiçbir şey söylemedim.
“Bu olay hakkında Sırp arkadaşlarından bilgi alabilirsin. Biz 

seni koruyabiliriz, Mike, hem seni, hem sevdiğin insanları ko-
ruyabiliriz.” Toplantı masasının bir ucuna oturmamı söyledi ve 
bana doğru yaklaştı. “Ağzından çıkacak tek kelimeyle bütün bun-
lar sona erecek. Bize geri dön, Mike. Tek bir kelime etmen yeter-
li; Evet de, yeter.”

Ve tuhaf olan şey de buydu işte, Davies’in bütün o oyunların-
da, bütün o işkencelerde. Günün sonuna gelindiğinde gerçekten 
de bana iyilikte bulunmuş olduğunu düşünüyordu. Beni oğlu 
olarak, kendisinin daha genç bir versiyonu olarak gördüğü için, 
geri istiyordu. Beni baştan çıkarması, bana sahip olması gereki-
yordu, aksi takdirde inandığı her şey, alçaklıklarla dolu bütün o 
dünyası, bir yalandan ibaret olacaktı. 

Babam ise Davies ile işbirliği yapmaktansa ölmeyi tercih etti. 
Satın alınmış bir şekilde yaşamaktansa gururunla öl. O yırtmış-
tı. Her şey gayet temiz ve özenli olmuştu. Ama benim öyle bir 
lüksüm yoktu. Benim ölümüm, acının başlangıcı olurdu sadece. 
Elimde olumlu hiçbir seçenek yoktu. Bu yüzden buraya gelmiş-
tim işte, şeytanla el sıkışmak için. 

Zarfı masanın üstüne koydum. İçinde Henry’nin bu ha-
yatta korktuğu yegâne şey bulunuyordu: neredeyse unutul-
muş olan bir cinayetin delili. Bugüne kadar yaptığı tek hata. 
Davies’in uzun kariyerindeki küçücük bir dikkatsizlik. Elli yıl 
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önce kaybetmiş olduğu, kendisinden bir parçaydı bu ve geri 
istiyordu.

“Gerçek güven işte budur, Mike. İki insanın, birbirlerinin 
sırlarını bildikleri zaman. İkisi de birbirlerini köşeye sıkıştırmayı 
başardıkları zaman. Karşılıklı yaşanacağı kesin olan yıkım. Bu-
nun haricindeki her şey ise insanlar arasındaki manasız ve aşırı 
duygusallıktan ibaret. Seninle gurur duyuyorum. Ben de bu işe 
ilk girdiğimde aynı taktiği kullanmıştım.”

Bana her adamın bir fiyatı olduğunu söylerdi Henry hep. Be-
nim fiyatımı bulmuştu. Eğer evet dersem, hayatımı geri kaza-
nacaktım –evimi, paramı, arkadaşlarımı, her zaman istediğim o 
saygın ünvanı. Eğer hayır dersem, her şey bitecekti, hem benim 
için, hem Annie için. 

“Ne istediğini söyle, Mike. Ne istersen vereceğim. Kaydadeğer 
biri olabilmiş herkes yükselirken bu tarz anlaşmalar yapmıştır. Bu 
oyun böyle oynanıyor çünkü. Ne diyorsun?”

Eskilere özgü bir pazarlıktı bu. Dünyanın bütün krallıklarını 
ve onların ihtişamını ele geçirmek için ruhunu satmak. Anlaşma-
nın ayrıntılarıyla ilgili de konuşulacaktı, elbette. Kendimi ucuza 
satacak değildim, ama zaten bu konuda mütabıktık.

“Sana bu delili vereceğim” dedim, parmağımla zarfın üstüne 
hafifçe vurarak, “ve bu konuda bir daha endişelenmek zorunda 
kalmayacağın konusunda garanti vereceğim. Bunun karşılığında, 
Rado ortalıktan kaybolacak. Polis beni rahat bırakacak. Hayatımı 
geri alacağım. Ve bir de tam ortak olacağım.”

“Ve şu andan itibaren artık benimsin” dedi Henry. “Kirli işle-
ri de yapan tam bir ortak, elbette. Rado’yu bulduğumuz zaman 
onun boğazını sen keseceksin.”

Başımla onayladım.
“Anlaştık, o halde” dedi Henry. Şeytan elini uzattı. 
Sıktım, ve zarfla birlikte ruhumu da ona teslim ettim. 
Ama saçma sapan bir kumardan başka bir şey değildi bu.  
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Ya şerefine leke sürdürmeden, rezil bir şekilde ölecektin; ya da 
satın alınmış bir şekilde, krallar gibi yaşayacaktın. Ben ikisini de 
seçmedim. Zarfın içi boştu. Elim boş bir şekilde şeytanla pazarlık 
yapmaya çalışıyordum ve dolayısıyla, gerçekte sadece tek bir se-
çeneğim vardı: şeytanı kendi oyununda yenmek.

M A T T H E W  Q U I R K
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BİRİNCİ BÖLÜM

Geç kalmıştım. Her tarafa asılmış olan yaldızlı, devasa aynaların 
birinde kendimi inceledim. Gözlerimin altında, uykusuzluktan 
kaynaklanan koyu halkalar, alnımda ise taze bir halı yanığı leke-
si vardı. Onun dışında, Langdell Hall’dan adeta akın eder gibi 
geçen, potansiyel vadeden ve yükselebilmek için aç kurtlar gibi 
bekleyen diğer pozisyon avcılarından pek bir farkım yoktu.

Verilecek olan seminerin adı Politika ve Strateji’ydi. İçeri sıvış-
tım. Sadece on altı kişinin katılabildiği ve geleceğin finans, dip-
lomasi, askeri ve devlet liderleri için adeta bir fırlatma platformu 
olmasıyla ünlü olan seminerin bir parçası olabilmek için önceden 
başvuru yapmak gerekiyordu. Harvard her yıl, Washington ve 
New York’ta, bu sektörlerdeki kariyerlerinin ortasında veya sonla-
rında olan birkaç kişiyi belirliyor ve liderlik etmeleri için semine-
re getiriyordu. Bu ders, kendilerini gösterip, adlarını duyurmak 
isteyen profesyonel öğrencilerin –ki kampus çevresinde bunlar-
dan bolca bulmak mümkündü– “büyük düşünme” konusunda-
ki becerilerini kanıtlayabilmeleri ve önemli kuruluşlardan gelen 
temsilci beyefendiler tarafından fark edilip, yeni ve şaşaalı bir ka-
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riyere atılabilmeleri için gerçek bir fırsattı. Masada oturan kişilere 
baktım: hukuk, ekonomi, felsefe fakültelerinden gelen yetenekli 
öğrenciler ve hatta birkaç yüksek lisans ve doktora öğrencisi bu-
lunuyordu. Odadan buram buram ego kokusu yükseliyordu.

Hukuk fakültesindeki üçüncü yılımdı –hukuk ve siyasetten 
ortak eğitim alıyordum– ve Harvard Hukuk Fakültesi’ne ya da 
bu seminere gelebilmek için çevirmiş olduğum dümenlerin nasıl 
olup da başarılı olmuş olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. 
Gerçi hayatımın son on senesi de tümüyle bu şekilde geçmişti, 
o yüzden pek umursamadım. Belki en başından beri hep idari 
hatalar sayesinde bu noktaya kadar taşınmıştım. Ne kadar az soru 
sorarsam, o kadar az dikkat çekeceğimi ve dolayısıyla benim için 
daha hayırlı olacağını düşünüyordum hep.

Ceket, yakası düğmeli bir gömlek ve bej bir pantolon: üze-
rimdekiler bir parça eskimiş ve aşınmış olsa da, onlardan biriy-
miş gibi görünmeyi başarıyordum. Konuşmanın tam ortasın-
daydık. Konu, Birinci Dünya Savaşı’ydı. Ve Profesör Davies de 
sabırsızlıkla gözlerini bize dikmiş, terletiyor, adeta karşısındaki 
suçluyu sorgulayan bir engizisyon mahkemesi üyesi gibi cevap 
bekliyordu. 

“Yani” dedi Davies. “Gavrilo Princip öne çıkıyor ve elindeki 
küçük Browning 1910 tabancasının kabzası ile olaya tanık olan 
birine vuruyor. Ardından arşidükün şahdamarına ateş ediyor ve 
sonrasında da arşidüke kendi bedeniyle siper olmaya çalışan ka-
rısını karnından vuruyor. Bütün bunların devamına bakıldığında 
da bu olayla birlikte Büyük Savaş’ı başlatmış bulunuyor. Asıl soru 
şu: Neden?”

Masada oturanlara dik dik baktı. “Okumuş olduğunuz şeyleri 
hatırlamaya çalışmakla uğraşmayın. Düşünün.”

Diğerlerinin oturdukları yerde kıvranmalarını izledim. 
Davies’in bir ağır top sayılacak kadar yetkin olduğundan şüphe 
yoktu. Sınıftaki diğer öğrenciler onun kariyerini kıskançlık dolu 
saplantıyla okumuşlardı. Ben, onlardan daha az şey biliyordum, 
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ama yeterliydi. Eski bir Washington yetkilisiydi. Kariyeri kırk yıl 
öncesine kadar dayanıyordu, önemli olan herkesi, hatta onların 
iki kademe altında olan insanları bile tanıyordu, ve en önemlisi, 
tüm sırlarından haberdardı. Lyndon Johnson için çalışırken is-
tifa edip, Nixon’un yanına geçmiş, ardından da iş bitirici olarak 
kendi tabelasını asmıştı. Şimdiyse, Davies Group isminde, yük-
sek kalitede bir “stratejik danışmanlık” şirketine sahipti ki bu 
isim bana hep 60’ların rock grubu Kinks’in kurucuları Ray ve 
Dave Davies kardeşleri hatırlatıyordu (bu size Washington’daki 
kıran kırana mücadelede kariyer yapıp kendime yer bulabilmek 
için ne kadar uygun olup olmadığım konusunda az da olsa bir 
fikir vermiştir). Davies’in eli her yere uzanıyordu ve bu gücünü 
istediği her şeyi almakta kullanabilirdi ki bunlara, sınıftakiler-
den birinin de söylediği gibi, McLean’de bir malikâne, İtalya’nın 
Toskana bölgesinde bir arazi ve Orta Kaliforniya Sahili’nde 
40.000 dönümlük bir çiftlik de dâhildi. Birkaç haftadır seminer-
de konuk öğretmenlik yapıyordu. Sınıf arkadaşlarım, kelimenin 
tam anlamıyla, kaygıyla titriyorlardı: birini etkilemek için bu ka-
dar istekli olduklarını daha önce hiç görmemiştim. Bu durum, 
Davies’in, Washington kulislerindeki çeşitli yörüngelerde adeta 
güneş gibi bir çekim gücüne sahip olduğunu düşündürdü bana, 
ister istemez.

Davies’in öğretme yöntemi, genellikle, uysal bir şekilde otu-
rup, sanki dinozorlar hakkında atıp tutan bir grup ikinci sınıf 
öğrencisini dinlermiş gibi, bıkkınlığının üstünü yüzüne neşeli 
bir ifade yerleştirerek örtmekti. Öyle aşırı derecede iri bir adam 
değildi, 1.75-1.80 boylarındaydı; ama tuhaf bir şekilde… oldu-
ğundan endamlı görünüyordu. O çekim gücü öyle farklıydı ki, 
bütün odaya yayıldığını görebiliyordunuz neredeyse. O gelince 
insanlar susuyor, bütün gözler ona çevriliyordu ve çok kısa bir 
süre sonra herkes, sanki mıknatısa çekilen ataşlar gibi, onun etra-
fında toplanıyordu.
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Ama sesi: garip olan şey buydu işte. Boğuk, gür bir ses çıkmasını 
beklerdiniz ondan; ama o hep yumuşak bir edayla konuşurdu. 
Boynunda, çene kemiğinin kulağıyla birleştiği yerde bir yara izi 
vardı. Düşük bir ses tonuyla konuşmasının bu eski yarayla bir 
alakası olup olmadığına dair dedikodulara rağmen işin aslını 
kimse bilmiyordu. O ağzını açtığında bulunduğu ortamdaki her-
kes sustuğu için, bu o kadar da önemli değildi. Gerçi bu sınıfta 
durum biraz farklıydı, öğrenciler dinlenilmeye, üstat tarafından 
fark edilmeye açlardı. Davies’in sorusuna cevap verebilmek için 
yırtınıyordu herkes. Seminerlerin de kendine göre bir sanatı var-
dı: diğerlerinin ne zaman boşboğazlık edeceğini, senin ne zaman 
araya girmen gerektiğini bilmen gerekiyordu. Boks gibi bir şeydi, 
ya da… ne bileyim, eskrim veya squash ya da diğer Ivy League* 
oyunlarından biri gibi. 

Davies’in sorduğu sorulara karşılık hep ilk atılan ve buna rağ-
men gerçek hiçbir cevabı olmayan çocuk Genç Bosna hareketi 
hakkında bir şeyler söylemeye başlayınca, Davies’in dik dik ba-
kışları altında korkuyla ezilerek sustu. Bir şeyler mırıldanmaya 
başladı. Bu durumu koklayıp, fırsat bilen diğerleri de herkese 
cevap yetiştirmeye, Büyük Sırbistan’a karşılık Güneyli Slavlar, 
Bosnalılara karşılık Boşnaklar, kaybettiği toprakları geri kazan-
maya çalışan Sırplar ve Üçlü Bağdaşma ve çift güçlü standart 
hakkında atıp tutmaya başlamasıyla bir şişirme bilgi çılgınlığı 
başladı.

Ben olan biteni hayranlıkla izliyordum. Olay sadece sunmuş 
oldukları savlardan ibaret değildi (ve bu heriflerin bazıları kelime-
nin tam anlamıyla her şeyi biliyormuş gibi görünüyordu; onların 
sahip olduğu bilgi derinliğinin sınırlarına bile hayatım boyunca 
yaklaşamamıştım). Biraz da tavırlarından kaynaklanıyordu bu. 

* ABD’nin doğu yakasındaki sekiz vakıf üniversitesinden oluşan birlik. En eskisi 
1636, en yenisi 1865 yılında kurulmuş olan bu sekiz üniversite, Brown, Colum-
bia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania ve Yale, dünyanın en 
iyi üniversiteleri arasında bulunmaktadır.  
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Bugüne kadar nasıl yetiştirilmiş olduklarını her hareketlerinden 
görebiliyordunuz: sanki çocukluklarını, babalarının single-malt 
viskilerini yudumlayıp, ulusların kaderleri hakkında tartıştığı ça-
lışma odalarında yaşamış, hayatlarının son yirmi beş yılını, ba-
baları dünyayı yönetmekten yorulup, dümeni onlara devredene 
kadar boşta kalmasınlar diye diplomatik tarihi ezberleyerek ge-
çirmişlerdi. Öylesine…Allah kahretsin öylesine saygı duyulacak 
tiplerdi ki. Onları izlemek hoşuma gidiyordu çoğu zaman, bu 
dünyada kendime küçük de olsa bir yer edinmiş olmayı seviyor-
dum, en sonunda onlardan biriymişim gibi davranabileceğimi 
düşünmeyi seviyordum.

Ama bugün değil. Zorluk çekiyordum. Bırakın üstlerine çık-
mayı, onların atışmalarına, birbirlerine sundukları savlara ve sa-
vunmalara bile ayak uyduramıyordum. İyi günlerimde en azın-
dan bir şansım olurdu. Ama Balkanlar’daki yüz yıl önceki yerel 
politikalar üzerine ne zaman düşünmeye çalışsam, tek gördüğüm 
şey büyük, kırmızı ve parlak bir sayı oluyordu. Defterime bu ko-
nuda hakkında yazmış olduğum yegâne şey buydu: altı çizilmiş 
ve daire içine alınmış bir 83.359 dolar, peşinden de başka sayılar 
geliyordu: 43 23 65. 

Önceki gece hiç uyumamıştım. İşten çıkınca –yuppilerin ta-
kıldığı Barley isimli bir barda çalışıyordum– Kendra’ya gittim. 
Bardaki gel-beni-becer bakışına karşılık vererek onun evine git-
memin, Uluslararası İlişkiler teorisi üstüne ilgili ağır bir dille 
yazılmış 1200 sayfalık bir yazıyı okumak için kalkmadan önce 
doksan dakikalığına uyumaya çalışmaktan daha iyi olacağını 
düşündüm. İçinde boğulabileceğiniz siyah saçları ve insanın içi-
ni kabartan bir vücudu vardı. Ama esas olarak ilgimi çeken şey, 
bahşiş için çalışan ve yatakta gözünüzün içine bakmayan Kendra 
isimli kızların, kendime istiyor olduğumu söylediğim her şeyin 
tam tersini temsil ediyor olmaları da olabilirdi. 

Kendra’nın evinden ayrılıp da eve vardığımda saat sabah ye-
diyi bulmuştu. Tişörtlerimden birkaçını girişteki merdivenlerde 
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ve babamın eski, yırtık berjer koltuğunu kaldırımda yan yatmış 
şekilde gördüğümde, bir sorun olduğunu anladım. Evimin giriş 
kapısı zorlanmıştı ve pek de sağlam görünmüyordu. Sanki öfkeli 
bir kara ayının işi gibi duruyordu. Yatağım, mobilyaların büyük 
bir kısmı, lambalar ve küçük ev aletlerinin hepsi gitmişti. Kalan 
eşyalarım da dört bir yana dağılmıştı. 

İnsanlar, kaldırıma saçılmış olan eşyalarımın arasında, sanki 
bahçe satışı sonrası bedava verilen eşyalarmış gibi geziniyor, bul-
dukları şeyleri inceliyorlardı. Onları bir şekilde uzaklaştırıp, geri 
kalan her şeyi topladım. Berjer koltuk hâlâ sağlamdı sağlam ol-
masına da, bir steyşın araba kadar ağırdı ve nasıl taşınabileceğine 
dair önceden ciddi bir şekilde düşünmek, taşımak için de birkaç 
herif bulmak gerekiyordu. 

Evin içini eski haline soktuğumda, Tukididis’in Pelopponnes 
Savaşlarının Tarihi kitabının ya da iki saat sonra başlayacak olan 
seminer için okumak gereken on beş santim kalınlığındaki sayfa 
yığının değerinin Crenshaw Tahsilat Servisi tarafından anlaşıla-
mamış olduğunu fark ettim. Mutfak masasının üzerinde küçük, 
sevgi dolu bir not bırakmışlardı bana: “Mobilyalar, ödemenizin 
bir kısmı olarak alındı. Kalan borcunuz: 83.359 dolar.” Harika. 
Mükemmel hatta. Crenshaw’ın borç tahsilâtı girişiminde yedi 
ölümcül yasa ihlali olduğunu bir bakışta görecek kadar hukuk 
eğitimi almıştım şimdiye kadar; ama en az yatağınıza giren bö-
cekler kadar amansızlardı ve ben de ders olsun diye onları dava 
edemeyecek kadar çaresiz bir biçimde okul ödemelerimin içine 
gömülmüştüm. Ama o gün de gelecekti. 

Ebeveynlerinizin mirasından vazgeçtiğiniz takdirde, normal 
şartlarda, bıraktıkları borçların da onlarla birlikte ölmesi gere-
kir. Benimkiler ölmedi. Bu 83 bin doları, annemin mide kanseri 
tedavisi için ödemem gerekiyor da, o çoktan öldü. Ve eğer size 
küçük de olsa bir tavsiyede bulunma hakkım varsa, o hakkımı şu 
tavsiye için kullanırım: eğer anneniz ölüyorsa, onun faturalarını 
ne olursa olsun kendi çek defterinizden ödemeyin.


