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İlk doğum gününün sabahında bir bebek, Manş De-
nizi’nin ortasında, yüzen bir çello kutusunun içinde 
bulundu.

Onlarca millik alan içindeki tek canlıydı. Sadece 
bebek, yemek salonundan birkaç sandalye ve okyanu-
sun dibine doğru gözden kaybolmakta olan geminin 
burnu… Yemek salonunda müzik çalıyordu. Müzik 
öyle yüksek sesli ve öyle iyiydi ki, kimse halıları kapla-
maya başlayan suyu fark etmemişti. Çığlıklar başladık-
tan sonra bile kemanlar bir süre daha çalmaya devam 
ettiler. Bir yolcunun çığlığının yükselen bir “do”ya ka-
rıştığı oldu.

Bebek, onu sıcak tutsun diye bir Beethoven senfoni-
sinin nota kağıtlarına sarılmıştı. Gemiden bir mil öteye 
sürüklenmişti ve en son kurtarılan o oldu. Onu kurtar-
ma botuna çeken adam, yolculardan biriydi. Kurtarıcısı 
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bir alimdi ve bir alimin işi bir şeyleri fark etmektir. O da 
saçları yıldırım renginde, utangaç gülümsemeli bu be-
beğin bir kız olduğunu bir bakışta fark etti.

Gece vaktinin bir sesi olduğunu düşünün. Ya da ay 
ışığının konuşabildiğini. Yahut mürekkebi düşünün, 
mürekkebin ses telleri olduğunu… Bu şeylere kavisli 
kaşları olan dar, aristokratik bir yüz, uzun kollar ve 
uzun bacaklar ekleyin. İşte bebeğin çello kutusun-
dan yukarıya, emniyete doğru çekilirken gördükleri 
bunlardı. Adı Charles Maxim’di ve onu koca ellerinin 
içine aldığında –damlatan bir saksıyı kol mesafesinde 
tutar gibi– bir daha bırakmamaya karar vermişti.

Bebeğin bir yaşında olduğu neredeyse kesindi. Ke-
sindi çünkü önüne iğnelenmiş ve üstünde “1” yazan 
kırmızı bir rozet taşıyordu.

“Çocuk ya bir yaşında ya da bir yarışmada birinci 
oldu,” dedi Charles Maxim. “Sanırım bebekler nadi-
ren spor müsabakalarına katılır. Öyleyse ilk ihtimalin 
doğru olduğunu varsayabilir miyiz?” Bebek ıslak par-
maklarıyla kulak memesine yapıştı. “Mutlu yıllar ço-
cuğum,” dedi Charles Maxim.

Charles bebeğe sadece bir doğum tarihi değil, bir 
de isim verdi. O ilk gün, kimse itiraz edemesin diye, 
Sophie ismini seçti. “Yeterince dramatik ve sıra dışı bir 
gün geçirdin çocuk,” dedi. “Mümkün olan en sıradan 
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ismi alman iyi olur. Mary, Betty ya da Sophie olabi-
lirsin. Yahut Mildred. Sana kalmış.” Sophie, “Sophie” 
dediği sırada gülümsedi, o yüzden adı Sophie oldu. 
Sonra paltosunu getirip onu sardı ve bir at arabasında 
evine götürdü. Biraz yağmur yağıyordu ama ikisi de 
bunu dert etmedi. Charles genellikle havayı umursa-
mazdı ve Sophie zaten o gün epeyce suya rağmen ha-
yatta kalmıştı.

Charles daha önce hiçbir çocuğu gerçekten tanıma-
mıştı. Yolda giderken ona bunu söyledi: “Korkarım, 
kitapları insanları anladığımdan daha iyi anlıyorum. 
Kitaplarla geçinmek çok kolay.” Araba yolculuğu dört 
saat sürdü. Charles, Sophie’yi dizinin ucunda tuttu ve 
çay partisinde bir tanıdıkla konuşur gibi kendinden 
söz etti. Otuz altı yaşında ve bir doksan boyundaydı. 
İnsanlarla İngilizce, kedilerle Fransızca, kuşlarla La-
tince konuşurdu. Bir keresinde kitap okuyarak at bin-
meye çalışırken neredeyse kendini öldürüyordu. “Ama 
artık daha dikkatli olacağım,” dedi. “Çünkü artık sen 
varsın, küçük çello çocuk.” Charles’ın evi güzeldi ama 
güvenli değildi. Her tarafta merdivenler vardı, zemin 
kaygandı ve köşeler sivriydi. “Daha küçük sandalyeler 
alacağım,” dedi. “Ve kalın, kırmızı halılarımız olacak. 
Gerçi... Bu halı edinme işi nasıl yapılıyor ki? Sanırım 
sen de bilmiyorsun, değil mi Sophie?”




