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ÖNSÖZ

“Hadi, Watson, çabuk kalk! Oyun başlıyor.”
Abbey Çiftliği Vakası

Londra,1892
Amelia Watersfield eliyle ağzını kapattı. Soluğu boğazında düğümlenmişti. Strand dergisinin sayfalarını baştan
aşağı hızla okurken heyecanına engel olamıyordu. Korkunç ama bir o kadar da akıllıca işlenmiş bir suçtu bu.
Sayfayı çevirmek üzere elini ağzından çekti. Tahmininin doğru olup olmadığını öğrenmek için dayanılmaz bir
istek vardı içinde. Ayağını sıkıntıyla yere vuruyordu. Artık
zamanı gelmişti. Akıllı dedektifin olayı nasıl çözdüğünü
görmek için sayfayı çevirdi. İşte, yanılmamıştı.
Gülümsedi, dergiyi göğsüne bastırarak kadife koltu5

ğunda arkasına yaslandı. İçini çekti. Okuduğu her hikâyenin sonuna geldiğinde böyle yapardı. Şimdi, yeni bir sırrı
çözmek için diğer sayıyı beklemek zorundaydı.
Ne yazık ki ideal erkek olarak seçtiği adam, etten kemikten biri değil, bir roman kahramanıydı.
Sherlock Holmes’tu.
Başını salladı. On iki yaşında bir kız çocuğu gibi davrandığının farkındaydı. Biliyordu, Sherlock gerçek değildi. Bir yazarın hayal gücünün ürünüydü sadece. Ama yine
de dünyada onun gibi biri yoktu. Çok akıllı, çok zeki, çok
kurnazdı. Ne yazık ki böyle bir adamla tanışmanın ne büyük bir zevk olacağını asla öğrenemeyecekti.
Kaşlarını çattı. Ya ona asla ulaşamayacak olan zavallı
Watson’a ne demeli? Ah, evet, davalar sırasında ayrıntılara
zamanla daha çok dikkat eder olmuştu ama can alıcı noktaları hiçbir zaman yakalayamıyordu. Oysa Amelia dedektife Watson’dan çok daha iyi bir yardımcı olabilirdi.
Amelia, saat alarmının üç kez çalmasıyla gerçek hayata
döndü. Arkadaşları her an gelebilirlerdi. Çay istemek için
zili çaldıktan hemen sonra kızlar salona doluştular.
Amelia onlarla buluşmayı Sherlock hikâyeleri kadar
çok seviyordu. Üstelik bugün tartışacak çok önemli konular vardı.
Kaşığını çay fincanına vururken boğazını temizledi.
“Leydilerin Amatör Dedektiflik Kulübü’nün bugünkü
oturumunu açıyorum. Haydi, yeminimizi tekrarlayalım.”
“Gerçekten Amelia, bunu her toplantıda yapmak zorunda mıyız?”
Evet, bu çok saçmaydı. Amelia da farkındaydı. Sonuçta
resmiyet kazanmış bir grup değillerdi. Kendilerine bu adı
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veren dört arkadaştılar sadece. Yine de yeminlerini her defasında tekrarlamak olaya daha gerçekçi bir hava katıyordu
sanki. Üstelik bugünkü haberler her şeyi değiştirebilirdi.
“Daha resmi bir havası oluyor,” dedi Amelia.
“Bizler; gizemli olayları, ne pahasına olursa olsun tüm
sırları açığa çıkararak çözümlemeye ant içeriz,” dediler
hep bir ağızdan.
“Tamam mıyız?”
Amelia odaya göz gezdirdi. En yakın üç arkadaşı da oradaydı.
Düzgün fiziği ve uzun boyuyla Charlotte, güzel yüzünde belirgin bir hoşnutsuzluk ifadesiyle oturuyordu. Dudaklarını sarkıtmasıyla gül goncasını andıran ağzı buruşuk
bir hal almıştı.
Meg’in bacakları elbisesinin altında görünmüyordu.
Kesinlikle bacak bacak üstüne atmıştı. O eteklerle bunu
nasıl başardığını Amelia bir türlü anlayamıyordu. Willow’u da unutmamak gerekti. Gözlüklerini burnunun üstüne yerleştirmiş, kaşlarını çatmış oturuyordu.
Bu grubu oluşturma fikri Amelia’dan çıkmıştı. Daha
doğrusu polisiye hikâyelere duyduğu karşı konulmaz ilgisinden kaynaklanıyordu. Arkadaşları da onu kırmamış,
kendisine eşlik etmeyi kabul etmişlerdi. Sadece dört kişiydiler. Başka kimsenin bu gruptan ve süregelen haftalık
toplantılarından haberi yoktu.
Ama bugünkü haberlerle her şey değişebilirdi. Belki
de bu, ilk gerçek davaları olacaktı. Scotland Yard Dedektifleri’ni uzunca bir süredir uğraştıran yeni bir hırsız söz
konusuydu.
Amelia’nın avuçları heyecandan kaşınıyordu. Bugüne
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kadar sadece sıradan olaylarla amatörce ilgilenmişlerdi.
Gerçi Leydi Craddock’un kayıp gerdanlığının nerede olduğunu herhangi bir ipucu ya da zanlıları sorgulama şansı
olmadan bulmak pek amatör işi sayılmazdı. Ama bu olayda, bütün veriler ve olası ipuçları gazetelerde yayınlanmıştı ki bu da mükemmel bir başlangıç demekti.
Amelia nihayet doğru dürüst bir suç üzerinde çalışma
fırsatı yakalamıştı. Gerçi suçun ne denli doğru ve dürüst
olduğu tartışılırdı ama asıl konu bu değildi.
“Aranızda bugünün gazetesini okuyan var mı?” diye
sordu.
Charlotte ile Meg başlarını salladılar. Willow soruyu
kendi açısından yanıtlamaya başladı.
“Ben hepsini okuyamadım daha,” dedi. “Birinci sayfadaki komik hikâyeye takıldım. Yazarın durumu içler acısı.
Bir cümle ya da en fazla iki cümleyle anlatabileceği şey için
bir paragraf dolusu kelime yazmış. Uzattıkça uzat...”
“Verdiğin açıklayıcı örnek için teşekkürler Willow,”
diye onun sözünü kesti Charlotte şakayla karışık bir halde.
Willow gözlüklerini burnuna yerleştirip derin bir nefes
aldı.
“Korkunç bir yazar olmalı,” diye söze girdi Amelia,
“ama benim okuduğum hikâye bugünkü toplantı konumuza oldukça uygun. Yedinci sayfadaki kıyıda köşede kalmış haberi gördünüz mü? Geçen gece operada gerçekleşen soygundan bahsediyor.”
Willow başını iki yana salladı. “Hayır, daha yedinci sayfaya gelemedim.”
“O zaman ben size biraz anlatayım. Maskeli bir adam
özel localardan birine girip, göz göre göre oradaki bütün
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hanımların mücevherlerini –aynı zamanda elmas kakmalı bir bastonu— almış. İçerdekiler yetkililere haber veremeden ortadan kaybolmuş. Yazılanlara bakılırsa soygun
özellikle uzun bir aryanın tam ortasında yapılmış ve locadakiler dinleyicileri rahatsız etmemek için seslerini çıkarmamışlar.”
“Ne büyük bir saçmalık! Ben olsam başkalarını rahatsız
etme düşüncesini umursamazdım doğrusu,” dedi Charlotte bütün durumu özetlemek istercesine.
“Böyle kurallara uymak senin tarzın değildir zaten
Charlotte,” dedi Meg.
“Her neyse, bu insanlar diğer opera severleri rahatsız
etmemeye özen göstermişler demek ki. Gazeteler soyguncudan Kupa Valesi diye söz ediyorlar,” diye devam etti
Amelia. “Görünüşe göre bu olay ilk değil. Yine de bu olayla ilk kez Times’a haber olmuş.”
“Neden soyguncuya bu adı vermişler?” diye sordu Willow.
“Herhalde bütün olay yerlerine bir kupa valesi bıraktığı
için,” diye cevap verdi Amelia.
“Öyleyse yetkililerin onu yakalaması fazla uzun sürmez,” diye atıldı Willow.
“Nedenmiş o?” diye sordu Meg.
“Çok basit,” diye cevapladı Willow. “Bu adamın sınırsız
sayıda oyun kâğıdı yoktur ya. Bu yüzden yetkililerin yapacağı tek şey dükkânları araştırıp kimin düzenli olarak oyun
kâğıdı satın aldığını bulmak. Ben şahsen hiç almadım ama
oyun kâğıdı satan dükkânların sayısı çok fazla olamaz.”
“Çok güzel bir fikir,” dedi Amelia. “Buradan başlayabiliriz.”
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“Biz mi? Bu olayın bizimle tam olarak ne ilgisi var?”
diye sordu Charlotte.
“İlk gerçek olayımız olabilir diye düşünmüştüm,” dedi
Amelia. “Bu grubun dışında kimse bizim bu Kupa Valesi
olayını araştırdığımızı bilmiyor. Ama biz bu olayı çözebiliriz. Ne kadar heyecanlı olur değil mi?”
Amelia bu işin daha çok kendisi için heyecanlı olduğunun farkındaydı ama arkadaşları da zamanla heyecanını paylaşırlardı. Amelia onların ruhundaki dedektifleri
kısa sürede ortaya çıkaracağından emindi. Sonuçta kızları
Sherlock Holmes’un dünyasıyla tanıştırmakta başarılı olmamış mıydı? Şimdi hepsi onun maceralarını heyecanla
izliyorlardı.
“Ne yapmamız gerek?” diye sordu Willow.
Amelia gülümsedi. “Şimdilik kulaklarımızı ve gözlerimizi açık tutacağız. Gazetedeki haberleri takip edeceğiz.
İşimize yarayacak bir şeyler yakalayabiliriz.” Parmağını
kaldırdı. “Ah, bir de Millicent Moiffet ile yeniden ilişki
kuracağız.”
Charlotte inledi.
“Biliyorum, biliyorum,” dedi Amelia. “Korkunç derecede rahatsız edici bir kadın ama ne yapalım, kasabadaki en
iyi haber kaynağı o. Her zaman her şeyi bilir.”
“Pekâlâ, o zaman,” diye kabullendi Charlotte, “ama söz
konusu Millicent iken, bu konuda herhangi bir söz vermem mümkün değil.”
“Charlotte pek de haksız sayılmaz. O ikisini birbirinden uzak tutmamızda yarar var,” dedi Meg. “O kız Charlotte’tan gerçekten nefret ediyor.”
Willow boğazını temizledi. “Ama haksız sayılmaz,
Charlotte. Millicent’in sevgilisini elinden aldın.”
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Charlotte oturduğu yerde doğruldu. “Ben öyle bir şey
yapmadım. Sevgilisi onun ciyaklayan sesi ve giysileri yerine beni tercih ettiyse, ben ne yapabilirdim?” Umursamaz
bir tavırla ellerini salladı. “Kızda hiç zevk yok. Aslına bakarsanız ben ona büyük iyilik yaptım. Adamın nefesi iğrenç kokuyordu.”
“Yoksa öpüştünüz mü?” Amelia’nın sesi fazla hevesli
çıkmıştı. Koltuğuna oturup kimsenin bunu fark etmemiş
olmasını diledi.
“Hayır. Ama denemedi değil. Yemin ederim o adamın
ikiden fazla eli var.”
“Charlotte, çok terbiyesizsin!” dedi Willow.
Amelia, Willow’la Charlotte’un birbirlerine karşı bu kadar kaba davranırken nasıl olup da hâlâ arkadaş kalabildiklerini anlamıyordu. Birbirlerinin farklılıklarına saygı duyuyor ve bunları dile getirmekten korkmuyorlardı. Amelia’nın hiç denemediği türden, zalimce bir dürüstlüktü bu.
O, her zaman etrafına karşı nazik biri olmuştu bu yüzden
hiç kimse onun hakkında kötü bir şey söyleyemezdi.
“Öyleyse karar verildi,” dedi Amelia. “Araştırmalarımıza bugünden başlıyoruz ve bulduğumuz her ipucundan
birbirimizi haberdar ediyoruz. Yaşayabileceğimiz en heyecanlı maceramız olacak bu.”
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Birinci Bölüm
“Elinde veri yokken teori üretmek büyük hatadır.”
Bohemya’da Skandal

“Gitti! Ah yüce Tanrım! Gitti!”
Amelia babasının feryadıyla yerinden fırladı. Olabildiğince çabuk çalışma odasına koştu. Babası odanın ortasında durmuş, çaresizce ellerini ovuşturuyordu.
“Baba,” dedi nefes nefese. “Kim gitti?”
“Ah, Amelia çok korkunç bir şey oldu. Her sabah olduğu gibi çalışmak için yine buraya gelmiştim. İçeri girdim, gazetelere baktım, bir fincan çay içtim, günlüğüme
bazı notlar aldım, her şey yolundaydı. Tam ikinci çayımı
doldurmak için ayağa kalkmıştm ki –bilirsin bunu hep yaparım— çay tepsisine çarptım, tepsi kitaplığın üstüne devrildi. İşte o an onun gittiğini fark ettim.”
“Tamam baba, ama giden kim?”
“Nefertiti.”
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Amelia antik heykelin bulunduğu yuvarlak masaya göz
gezdirdi, babasının dediği gibi değerli parça yerinde değildi. “Eminim mantıklı bir açıklaması vardır. Şimdi neler
yaptığını en baştan anlat bakalım.”
Babası ellerini havaya doğru öylesine sallıyordu ki,
Amelia bir an onun uçacağını sandı. “Her gün yaptıklarımın aynısını yaptım sevgili kızım, en değerli varlığım
kaybolana kadar her şey bir önceki günden farksızdı. Sıra
dışı hiçbir şey yoktu. Yetkililere haber vermeliyiz. Soygunu rapor etmeliyiz.”
“Kaybolan başka bir şey daha var mı?”
Amelia hızla odaya göz gezdirdi. Birinin içeri girip ne
aldığını anlamak hiç kolay değildi, çünkü oda her zamanki
gibi karmakarışıktı. Kâğıtlar, kitaplar etrafa saçılmıştı. Bu
karışıklık hırsızın eseri değildi, her gün böyleydi burası.
Babasının masasında altı kitap üst üste yığılmıştı, iki harita
halının üstünde duruyordu. Babasının ofisinde sakladığı
birkaç değerli parça da yerlerindeydi. Çok garipti gerçekten.
“Sanmıyorum, ama etrafa bakmadım daha. Sadece
onun gittiğini fark ettim. Belki de hepsini götürmüşlerdir.” Yüzünü ellerinin arasına aldı. “Bütün koleksiyonumu.”
“Baba lütfen otur biraz. Bayılacaksın. Yüzün sapsarı
oldu.”
“Evet, evet, haklısın. Başım dönüyor zaten.”
Kızının kendisini koltuğuna götürmesine ve oturtmasına izin verdi. Oturur oturmaz başını sertçe salladı. “Şunu
bil ki kızım, erkekler bayılmaz. Biz erkekler siz kadınlardan daha güçlüyüz.”
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“Elbette babacığım,” dedi Amelia. Oysa bu doğru değildi. Amelia geçmişte babasının bayıldığına birçok kez
tanık olmuştu. Bir defasında Amelia parmağını kesmişti,
babası kanı görür görmez bayılmıştı. Yemek masasının
üzerindeki antika Yunan vazosu tuzla buz olacakken de
aynı şey olmuştu. Böyle konularda çok hassastı babası ama
her zaman sadece başının döndüğünü söylerdi. Onunla
tartışmak olanaksızdı.
“Sakin ol baba, diğer parçalar yerinde duruyor. Eminim
Mösyö Pitre vazonu geri getirmiştir. Ortada endişelenecek
bir şey yok.”
Babası başıyla onayladı. “Evet, dün gece getirmişti.”
Sonra birden durdu. “Yetkililer Amelia! Hemen onlara
haber vermeliyiz. Ah, ne korkunç bir felaket bu. Zavallı
Nefertiti!”
“Tamam babacığım. Ben şimdi haber veririm. Sen otur
ve sakin olmaya çalış, lütfen. Merak etme Nefertiti’ye ne
olduğunu bulacağım.”
Aman Tanrım, kendi evinde gizemli bir olay! Sevinçten
neredeyse çığlık atacaktı. Biliyordu, babasının başına gelen felaketten keyif alması doğru olmasa da, Nefertiti’nin
esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluş sırrını çözebilme
umudu onu çok heyecanlandırmıştı. Amelia, Sherlock
hikâyelerini çözmekte çok başarılıydı —ama bu olay çok
başkaydı tabii.
İki saat sonra yetkililerin bu konuda pek de yardımcı
olamayacakları anlaşılmıştı. Soruşturma için iki memur
göndermişlerdi, ancak eve hırsız girdiğine dair herhangi
bir kanıt bulunamamıştı. Ayrıca, Amelia ve babasının ifadeleri dışında heykelin daha önce bu odada bulunduğuna
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dair herhangi bir kanıt da yoktu. Yetkililere göre burada
suç işlenmemişti. Amelia’ya herhangi bir kanıt bulduklarında kendilerini aramasını söyleyerek gittiler.
“Biz bu konuyu kendimiz halledebiliriz baba. Polise ihtiyacımız yok.”
“Haklısın kızım.” Babası durum değerlendirmesi yaparken, bir an için yüzünü buruşturdu ama sonra gülümsedi. “Bize yardım edecek doğru kişiyi biliyorum. Webster
Brindley’in oğlu. Özel dedektiflik yaptığını duymuştum.
Bize kesinlikle yardım edecektir. Webster,oğlunun kartını
göndermişti bana yanılmıyorsam.”
Amelia’nın babası, masasının üstündeki kâğıt yığınlarından birini karıştırdı. “Buralarda bir yerde olmalı. Kartı
bulup, çocuğu hemen eve davet etmeliyiz. Kanıt olsun olmasın, bu evde bir suç işlendi ve ben Nefertiti’nin bir an
önce evine geri dönmesini istiyorum.”
Amelia, “Onu hemen bulacağız,” diye yatıştırmak istedi babasını. Yüzünde yüreklendirici bir gülümsemeyle
onun elini sıktı. “Hemen dedektife haber göndereceğim.”
Dört saat sonra Amelia babasının ofisinde oturmuş,
umutsuzca onu yatıştırmaya çalışıyordu.
“Baba, lütfen sakin ol. Dedektif birazdan burada olur.”
“Biliyorum, haklısın tatlım ama söz konusu Nefertiti.
Kaybolduğundan bu yana geçen her dakika bana acı veriyor. O yeri doldurulamaz bir parçadır Amelia.”
“Elbette öyle. Merak etme onu bulacağız.”
Amelia, değerli İran halısının üstünde odayı baştan sona
adımlayan babasını izledi. Kurmalı bir çocuk oyuncağı gibi
aynı doğrultuda gidip geliyordu. Yüzünde bir gülümseme
belirdi. Bu, gerçekten çok önemli bir konuydu. Çalışma
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odasının kapısı sertçe vuruldu. Kahyaları yanında oldukça
uzun boylu bir adamla kapıda belirdi.
“Lord Watersfield, Colin Brindley sizinle görüşmek istiyor. Özel dedektif olduğunu ve kendisini sizin çağırdığınızı söylüyor.” Weston’un ses tonu son derece ciddiydi.
Adamın varlığından duyduğu rahatsızlığı saklamaya çalışmamıştı bile.
Weston büyük bir olasılıkla Londra’nın en kibirli adamıydı, ama yıllardır inkâr edilemez bir sadakatla kendilerine hizmet ediyordu. Weston, bu haber karşısında Amelia
ve babasının huzursuz olmadıklarını fark ettiğinde, görevini tamamladığını anladı.
“Teşekkürler Weston,” dedi Amelia. “Dedektif Brindley’yi bekliyorduk biz de.”
Weston bir anlık duraksamanın ardından başıyla selam
verip çift kanatlı kapıdan çıktı.
Amelia kısa bir süre Dedektif Brindley’yi inceledi. Dedektif, düşündüğünden çok daha gençti. Amelia karşısında
daha ağırbaşlı, saçları dökülmüş birini görmeyi umuyordu.
Webster Brindley, yaşça babasından büyüktü. Bu durumda
oğlunun da Amelia’dan oldukça büyük olmasını beklemek
yanlış olmazdı. Ama şimdi karşılarında genç, en fazla otuz
beş yaşında olduğu izlenimini veren, atletik yapılı, şakakları hafifçe ağarmış yakışıklı bir adam duruyordu. Genç
adamı merakla incelerken Amelia’nın kalp atışları hızlandı. Fakat çok geçmeden adamın ne için burada olduğunu
hatırlattı kendi kendine.
Onda Amelia’ya tanıdık gelen bir şeyler vardı ama genç
kız, ne olduğunu bilemiyordu bir türlü.
“Dedektif Brindley, ben Amelia Watersfield, bu da ba17

bam Lord Robert Watersfield. Lütfen buyrun oturun,” diyen Amelia deri koltuğu işaret ediyordu.
Ama dedektif kendisine gösterilen koltuğa ne oturdu
ne de tek kelime etti. Başını sallamakla yetindi sadece. İçeri girdiğinden beri volta atmayı bırakıp kendisini inceleyen
Amelia’nın babasına bakıyordu.
“Bu kadar uzun boylu olduğunu hatırlamıyorum,” dedi
en sonunda Amelia’nın babası.
“Sanırım beni en son gördüğünüzde yedi yaşındaydım
efendim.”
“Ah, bu her şeyi açıklıyor o zaman,” diyerek omuzlarını
silkti adam. “Söyle bakalım, baban nasıl?”
“Çok iyi.” Genç adamın derinden gelen sesi Amelia’nın
kulaklarını doldurdu, kalp atışları hızlandı. Onun yeniden
konuşmasını istiyordu, böylece o konuştukça Amelia da
duygularına anlam verebilirdi. Ama sesini duyurmak kesinlikle dedektifin onları ziyaret sebebi değildi. Açıklığa
kavuşması gereken çok daha önemli sorunları vardı.
“Babacığım, neden dedektife olanları anlatmıyorsun?”
“Haklısın. Ben Mısır Antikaları kolleksiyoncusuyum.
Ve bugün, en değerli parçam göz göre göre çalındı. Güzel
kızım her zaman burada, çalışma odamda, kendine ait özel
ve ayrıcalıklı yerinde dururdu.” Büstün durduğu masayı
işaret etti. “Ve bugün kaybolduğunu fark ettim.”
“Kızım mı?” diye sordu Dedektif Brindley.
“Nefertiti’den söz ediyorum. O gitti. Kayıp. Çalındı.
Çalışma odamın ortasından...”
“Veee.... bu Nefertiti.....?” diyen Dedektif Brindley yaşlı adamın sözlerini bitirmesini bekliyormuş gibi cümlesini
tamamlamadan olduğu yerde kımıldamadan beklemeyi
sürdürdü.
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Babası Nefertiti’nin herkesçe bilindiğini sandığından
konuyu açıklamak üzere Amelia söze girmek zorunda kaldı. “Nefertiti’nin büstünden söz ediyor babam. Kaybolan
güzel kız da o aslında. Eski Mısır’ın en güçlü kadınıydı. Ve
bu büst türünün tek örneği.”
Dedektif Brindley defterine bir şeyler yazdıktan sonra,
etrafına bakındı. Ardından “Kayıp eser konusunda çalışanlarınızı sorguladınız mı?” diye sordu.
Amelia’nın babasının yüzü aniden karmakarışık oldu.
“Hayır. Çalışanlarımız sadık insanlardır. Ayrıca maaşları
da yüksektir. Yani ortada benden bir şey çalmalarını gerektirecek bir neden yok.”
“Her zaman bir neden olabilir,” dedi dedektif.
“Çalışanlarımız asla böyle bir şey yapmaz,” dedi Amelia.
Genç adam bir an için bakışlarını kıza çevirdi ama
Amelia’nın gözlerinin rengini fark edemeyecek kadar kısa
süren bir bakıştı bu.
Colin onu tamamen yok sayarak babasına döndü.
“Lord Watersfield, olası her zanlıyı dikkatle incelemeliyiz.
Hizmetçileriniz de bu listeye dahil. Evinize rahatça girip
evinizden çıkan başkaları da var mı? Başka aile üyeleri mesela? “
“Hayır. Sadece kızım ve ben varız.” Adam tombul
parmağını dedektife doğru uzatarak, “Biliyor musunuz,
heykelciğimin sahte olduğunu söyleyenler bile var. Ama
ben Nefertiti’min gerçek olduğuna eminim.” Çayından
bir yudum almaya çalıştı. Elleri o kadar titriyordu ki çay
dökülerek tabağın etrafında kocaman bir leke oluşturdu.
“Zavallı kızım. Onun için çok yanlış şeyler söylüyorlar. O
gerçekten çok önemlidir.”
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“Baba, neden odana gidip biraz uzanmıyorsun?” Amelia ellerini babasının omuzlarına koyup onu kapıya yönlendirdi. Gerçekten perişan olmuştu ve biraz dinlenmeye
ihtiyacı vardı. “Biz hallederiz. Çay göndermemi ister misin?” Weston’ı çağırmak için zili çaldı.
“Başka çay istemem. Nerede olabilir acaba? Daha dün
buradaydı.”
“Onu bulacağız. Sen merak etme.”
Amelia babasına kapıya kadar eşlik etti, orada bekleyen
Weston, Lord’un koluna girerek onu yukarı, odasına çıkardı.
Amelia babasının yorgun bir sesle kahyaya bir şeyler
söylediğini duydu. Nefertiti’yi kesinlikle bulmaları gerekiyordu. Zavallı adam yeterince şey kaybetmişti zaten.
Dedektif odada hiçbir şeye elini sürmeden dolaşıyor,
etrafı inceliyordu. Amelia yaklaştı. O sırada adam bir Mısır
çömleğini inceleyip defterine not aldıktan sonra dolaşmaya devam etti. Amelia’nın varlığının hiç farkında değilmiş
gibiydi. İnadına ona tamamen sırtını dönmüştü.
“Dedektif.” Amelia tam omuzlarının arkasına gelene
kadar yaklaşmıştı. “Babam çok perişan oldu ve korkarım
kalbi için hiç iyi değil bu. Bundan sonra sorularınızı bana
sormanız gerekecek.”
Dedektif döndü, neredeyse genç kıza çarpıyordu. Bir
adım geriledi. “Babanız için uygun bir zamanda yine gelebilirim isterseniz.”
“O her zaman hassas biri olmuştur. Daha uzunca bir
süre sorularınızı cevaplayabileceğini sanmıyorum. Nefertiti’nin kaybolmasını kabullenemiyor ve korkarım durumu daha da kötüleşecek. Size ben yardımcı olabilirim.
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Ben de en az onun kadar bu antikalar hakkında bilgi sahibiyimdir.”
Adam kaşını kaldırdı. “Gerçekten mi? Onu siz mi çaldınız?”
Amelia kıkırdadı, cevap vermeden aynı şeyi bir daha
yapmasını bekledi. Dedektif, cevap bekliyormuş gibi yüzünde aynı ifadeyle orada duruyordu. Soruyu sorarken
çok ciddiydi.
Gerçekten ondan kuşkulanmıştı. Ne gülünç bir düşünceydi. Durumu tamamen yanlış anlamıştı. Yoksa böyle
saçma bir soru sorar mıydı?
“Tabii ki ben çalmadım. O benim babam. Ondan asla
bir şey çalmam. Kimseden bir şey çalmam ben. Hırsızlık
kötü ve yanlış bir şeydir.”
Dedektif kaşlarını çattı. Ama bu kızgınlıktan çok derin
düşüncenin ifadesiydi. Bu adamda bir şeyler vardı. Amelia’nın kan dolaşımını hızlandıran bir şeyler. Korku mu,
merak mı bilmiyordu Amelia.
“Peki.”
“Ne olursa olsun,” dedi Amelia, “babam bu parçayı çok
sever. Bütün antika parçalar arasında en sevdiği budur.
Nefertiti’ye çok düşkündür.”
“Fark ettim. Bu parça hakkında siz bana neler anlatabilirsiniz?”
“Eee, babamın da belirttiği gibi biraz tartışmalı bir parça
bu. Nefertiti’nin varlığı bazılarına göre yalnızca bir efsane
ama biz gerçek olduğuna inanıyoruz. Her durumda babamın meslektaşları bu büstün ona ait olmadığını söylüyorlar. Ama babamın hiç kuşkusu yok. Biraz kırılgan biri gibi
görünebilir ama babam Nefertiti ve Mısır antikaları söz
konusu olduğunda tam bir uzmandır. “
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“İlginç.” Dedektif birkaç not daha aldı. “Neye benzediğini anlatabilir misiniz biraz? Böylece kafamda daha iyi
canlandırabilirim.”
“Yaklaşık şu büyüklükte – Amelia kollarını iki yana iyice açarak gösterdi-- ve bir büst-- yani sadece baş ve omuzları.”
“Büstün ne olduğunu biliyorum,” dedi dedektif. “Heykel neden yapılmış?”
“Bence kireçtaşından ama pek emin değilim. Dünyanın
en güzel ve güçlü kadını olduğu söyleniyor. Ne ölümcül
bir kombinasyon değil mi?”
“Ama gerçekten yaşadığı tam olarak kanıtlanamamış,”
dedi dedektif kuru bir sesle. Zihni büstü canlandırmakla
meşguldü.
“Doğru. İşte bu yüzden insanlar büstün gerçek olmadığına inanıyor.”
“Biraz yüz hatlarından bahseder misiniz?”
Amelia Nefertiti’nin yüzünü ve heykelin kalan kısmının özelliklerini anlattı, dedektif de kafasındaki görüntüyü
defterine yansıtmaya çalışıyordu.
Nihayet çizmeyi bitirdi. “Buna benziyor muydu?” diye
sordu defterini Amelia’ya doğru uzatırken.
“Ah, evet. Mükemmel bir çizim. Gerçekten çok başarılısınız. Çok mükemmel. Sanki daha önce onu görmüş
gibisiniz.” Gülümsedi. “Onu siz mi çaldınız dedektif?”
Dedektifin dudaklarının gülümsemeyle hafifçe kıvrıldığını gördü Amelia. Ama bu gülümseme—eğer gülümsemeyse — o, olan biteni anlayamadan kayboldu.
“Bu bize hayli yardımcı olacaktır.” Adamın sesi o kadar
derinden geliyordu ki Amelia sözcükleri anlamakta zor22

lanıyordu. Ses tonunun yarattığı büyüde kaybolmuş gibiydi. Ona dokunmak istiyordu, hem de çok. Kısacık bir
an dokunmak istiyordu. Kollarının hayal ettiği gibi güçlü,
sakallarının düşündüğü kadar gıdıklayıcı olup olmadığını
anlamak için bir anlığına dokunmak istiyordu ona.
“Başka neler anlatabilirsiniz? Bu odaya kimler girip çıkabilir? “ diye sordu dedektif.
“Hizmetlilerin hepsi. Gelen bütün konuklar. Babam
tarihi parçalarını göstermeye bayılır. Bu yüzden antikaları
görmek için sık sık gelir insanlar.”
“Anlıyorum” dedi dedektif not almaya devam ederken.
“Gelen konukların isimlerini bir yere kaydediyor musunuz?
“Böyle bir şeyi daha önce hiç yapmadık. Ama fena fikir
değilmiş hani.”
“Son altı ayda odaya girenlerin listesini istiyorum.”
“Böyle bir liste çıkarmak hayli vakit alır.”
“Elinizden geldiğince çabuk hazırlayıp listeyi bana ulaştırın. Ancak ondan sonra ciddi bir soruşturmaya başlayabilirim.” Dedektifin sesi duygusuzdu ama Amelia’yı en çok
şaşırtan şey, kendisine bakarken adamın gözlerinde açıkça
beliren nefret ifadesiydi. “Eğer babanızın çalınan eserinin
bulunmasına yardım edeceksem olabildiğince çok bilginin
olabildiğince çabuk elime geçmesi gerek. Tabii, sizin için
de aynı derecede önemliyse.”
“Evet, çok önemli. Şu listeyi hemen hazırlarım dedektif,” dedi Amelia ve eliyle adamın koluna hafifçe dokundu.
Dedektif önce eline baktı, ardından başını kaldırdı. Göz
göze geldiler. Kahverengi! Gözleri kahverengiydi. Çok
hoş bir kahverengi. Yeni kazılmış toprak gibi taze ve anlamlı bakıyorlardı.
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Ne diyecekti?
“Bayan Watersfield, eklemek istediğiniz bir şey mi var?”
“Şeyy, evet. Soruşturmayı sizin yapıyor olmanızın beni
memnun ettiğini söyleyecektim. Babam için endişeleniyorum. Ama sizin Nefertiti’yi bulacağınıza dair inancım
tam.”
Genç dedektif onaylarcasına başını salladı ama teşekkür
etmedi. “İzin verirseniz bu odayı inceleme işini bitirmek
istiyorum. Daha sonra evin geri kalan bölümlerini de görmem gerekebilir.”
“Elbette, nasıl isterseniz,” diyerek gülümsedi Amelia.
Ama adam gülümsemesine herhangi bir karşılık vermedi.
Ne garip adamdı bu. Amelia ne zaman gülümsese, karşısındakiler de ona aynı şekilde karşılık verirdi. Londra’nın
dört yanından arkadaşları vardı. Yeni tanıştığı insanların
çoğu ondan hoşlanırdı. Ama cazibesi bu adamı hiç etkilemiyor gibiydi.
Colin dişlerini sıkıp içinden ona kadar saydı. Amelia’ya
gülümsemesini gerektirecek herhangi bir neden yoktu.
Kendisine yardımcı olacağı yerde araştırmalarına engel
oluyordu. Ayrıca varlığıyla dikkatini dağıtıyordu. Ama garip bir şekilde gülümsemesine karşılık vermek istedi. Bu,
oldukça saçma bir istekti, çünkü o hiçbir zaman gülümseyen erkeklerden biri olmamıştı. Hayatında bunca suç ve
suçlu varken gülümsemeye değecek o kadar az şey vardı
ki zaten.
“Bu odayı kapalı tutmamız mümkün mü acaba?”
“Kapatmak mı? Kapıları kapatabiliriz.” Dedektif dilinden dökülen her kelimeyle kızın geniş ağzının aldığı şekli
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izliyordu. Çok güzel dişleri vardı. Düzgün, bembeyaz, kadınsı.
Kadınsı? Dişler nasıl kadınsı olabilirdi? Gözlerini etrafta gezdirmeyi bırakıp defterine anlamsız bir şeyler karalamaya çalıştı. Bu durum soruşturmanın selameti açısından
doğru olmazdı. Dikkati dağılmıştı. Bu durum nadiren başına gelirdi.
“Demek istediğim, ben kanıtları toplayana kadar insanların bu odaya giriş çıkışını engelleyebilir miyiz?”
Kızın yüzünde yine o gülümseme belirdi. Ne kadar
kolayca yüzüne yayılıyor, gözlerini aydınlatıyordu.Colin daha önceleri de neşeli insanlar tanımıştı elbette. Her
defasında, onların aptallıklarından ya da yapacak daha iyi
bir şeyleri olmadığından gülümsediklerine karar vermişti.
Oysa Bayan Watersfield hiç de boş biri değildi. Öyleyse
neden yüzünde hep bir gülümseme vardı?
“Kanıt toplamak istiyorsunuz demek.” Kız, ellerini kavuşturdu. “Ne kadar heyecan verici!”
Dedektif tek tek parmaklarını çıtırdattı. “Her zamanki
süreçlerden biri. Bu esnada bu odaya kimsenin girmemesi
gerek.”
“Hemen hizmetlilere söyleyeyim. İzninizle.” Amelia
onu selamlamak üzere hafifçe eğildi, ardından odadan çıktı.
Dedektif gürültülü bir şekilde nefesini koyverdi. Artık
işe koyulabilirdi. Açıkça görünüyordu ki Lord Watersfield
ve kızı abartıyı seviyorlardı. Söz konusu olan, antika denizinin ortasında kayıp bir heykeldi. Eğer odada özel bir
yerde durmasaydı belki de kaybolduğunun farkına bile
varmayacaklardı. Çalışma odasının tüm duvarlarını kapla25

yan raflara dizili kitapların önünde sayısız vazolar, büstler
ve antika çömlekler vardı.
Masanın arkasındaki köşede duran birebir ölçüdeki
heykel bile kaybolan büstten daha değerli olmalıydı. Bu
olay kesinlikle işsizlikten canı sıkılan bir baba, kızın macera arayışından ibaretti. Bu ikisi melodram oynamakta çok
ustaydılar doğrusu.
Ancak işin ucunda para vardı. Dedektifin tek kelime
etmesine fırsat bırakmayan baba kız ona hatırı sayılır bir
ücret teklif etmişlerdi. Dedektifin de ne yazık ki paraya
fazlasıyla ihtiyacı vardı. Bir yerden geliri olmasa araştırmalarından vazgeçmek zorunda kalacaktı. Scotland Yard’dan
ayrılmasının tek nedeni para sıkıntısı çekmesi değildi. Bu
yüzden, gururunu ve böyle saçma bir olayla uğraşacak olmanın ezikliğini bir yana bırakıp Watersfieldlerin isteklerini yerine getirecekti.
O kiralık bir dedektifti ve bu davayı çözecekti. En azından çözmeye uğraşıyor gibi yapacaktı. Eğer baba kız bundan keyif alıyorsa kendisi de yavaş çalışarak paralarının
karşılığını verecekti.
Araştırmaya başlama zamanıydı. Çantasından büyütecini çıkardı ve çalınan büstün durduğu masaya yaklaştı.
Burada, bir süre önce paha biçilmez bir antika eserin
durduğunu gösteren herhangi bir işaret yoktu. Camlı masanın üstünde ne bir toz ve ne de bir iz vardı. Hizmetliler
her gün titizlikle heykeli kaldırıp eserin tozunu alıyor olmalıydılar.
Odada kayıp başka bir şey var mı diye etrafa bakındı.
Çalışma masası kâğıt ve kitap yığınlarıyla kaplıydı. Eski
Mısır hakkında birkaç kitap ise başka bir masanın üstünde,
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okunmakta olduklarını gösterircesine açık halde duruyordu.
Çalışma odası karmakarışık, her şeyin yerli yerinde olduğu kendi odasından çok farklıydı. Odanın bu halini gören çöplükte olduğunu düşünebilirdi. Dahası bu çalışma
odası, evin, her karışının sahiplerince kullanıldığı evin bir
parçasıydı.
Gözüne aniden kırmızı renkte bir şeyin çarpmasıyla kapıya doğru yürüdü. Daha yakından incelemek üzere eğildiğinde bunun kapı pervazına takılmış kırmızı bir kumaş
parçası olduğunu fark etti. Çantasını karıştırıp çantasından
cımbızını çıkardı, parçayı çıkarmak için kapının önünde
diz çökmüştü ki kapı aniden açıldı, kafasına aldığı darbeyle
Colin sırtüstü yere devrildi.
Yukarıya baktığında kocaman gözlerle kendisine bakan
Bayan Watersfield’le karşılaştı.
“Ah, Dedektif Brindley, çok özür dilerim. Ne sakarım
ben! Aman Tanrım! Amelia eliyle ağzını kapattı. “Burada
olacağınızı hiç düşünemedim,” dedi parmaklarının arasından.
Dedektif kıza baktı. Görünen o ki o da içine düştüğü
duruma inanamıyordu.
“Beni duyabiliyor musunuz?” diye sordu Amelia öne
doğru eğilirken.
Colin yattığı yerde başını yana çevirdi ve karşılaştığı
manzara nefesini kesti. Çorap giymiş bir ayak bileği insanın neden nefesini keserdi ki? Ama kesmişti işte. Hayatında gördüğü en çekici ayak bileğiydi. Aslında gördüğü
tek ayak bileğiydi ama şimdi bunun önemi yoktu. Kafasına
çarpan kapı onu böylesine allak bullak etmişti.
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“Evet, sizi duyabiliyorum,” diyebildi sonunda.
Amelia derin bir nefes aldı. “Tanrıya şükür, bir an için
felç geçirdiğinizi düşündüm.”
Bu da başka bir olasılıktı tabii.
“Yardım edebilir miyim?” diye sordu elini uzatırken
Amelia.
İşte bu harikaydı. Gerçekten harikaydı. Bir de yerden
kalkmasına yardım edecekti ha?
“Hayır, ben halledebilirim. Teşekkür ederim.”
Dedektif ayağa kalktı, kızdan birkaç adım uzaklaştı.
Daha da yaklaşırsa kızın yanına ne kadar yakışacağını hayal
etmeye başlayacaktı.
Son derece gösterişsiz bir güzelliği vardı kızın. Öyle
caddede yürürken bütün bakışları üzerine çeken türden
değildi ama yine de çok hoştu. Güzelliğinin nedeninin gülümsemesi olduğuna karar verdi Colin. Çok doğal, çok çekici ve sürekliydi gülümsemesi. O kadar ki dikkatleri kızın
geniş ağzına ve mükemmel dişlerine çekiyordu.
Amelia sadece gülümsemesiyle bile başını döndürüyordu, o ayak bileklerine gerek yoktu. Bu olasılık oldukça düşüktü ama suçlunun Amelia Watersfield olduğu anlaşılsa
Colin yetkililere onu tüm ayrıntılarıyla anlatan bir tarifini
verebilirdi.
Gözlerini devirdi. Kadınlar onu görmezden gelmekte
yerden göğe kadar haklıydılar. O aptalın tekiydi.
“Hizmetlilere söyledim, kimse bu odaya izinsiz girmeyecek,” dedi Amelia.
“Çok iyi. Hizmetliler. Ah, evet, onlara da birkaç soru
sormam gerekecek. “
Amelia kaşlarını çattı. Colin kızın alnında oluşan çizgileri hayranlıkla izledi.
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“Titizlik göstermenizi anlıyorum ama dedektif, sizi temin ederim adamlarımız bizden bir şey çalmazlar.”
“Not aldım Bayan Watersfield ama yine de ısrar ediyorum. Bakın, size bir senaryo sunacağım. Diyelim ki –bu
odayı temizleyen hizmetçinin adı nedir?”
“Penny.”
“Güzel. Diyelim ki Penny burada temizlik yapıyor, heykelin tozunu alırken kazayla onu yere düşürüyor ve heykel kırılıyor. Şimdi, Penny hizmetçiniz olarak bu heykelin
babanız için ne kadar değerli olduğunu biliyor, bu haberi
babanıza verme düşüncesi içini kemiriyor. O zaman ne
yapıyor? Kırık parçaları toplayıp çöp kutusuna atıyor ya da
tamir edebilmek umuduyla odasına götürüyor.”
Amelia’nın çatılan kaşları düzeldi, yavaşça gülümsedi.
Gözlerini şakacı bir ifadeyle kısarak, “Dedektif, hikâye uydurmakta müthiş bir yeteneksiniz,” dedi.
Zarif parmağını ona doğru uzatarak, “Çok kitap okur
musunuz?” diye sordu.
“Affedersiniz, anlayamadım. Anlattığım bir hikâye değil, olası bir senaryoydu.”
“Hmmmm, ben bundan o kadar emin değilim.”
Amelia karşısındakiyle oyun oynuyor gibiydi, Colin
hemen karşılık vermek üzere içinde dayanılmaz bir istek
duydu. Karşılıklı olarak birbirlerini iğleneyici şakalar yaparken fazlasıyla eğlenebilirlerdi. Ama Colin’in şakayla hiç
işi olmazdı ve şu anda bunun hiç zamanı değildi.
“Hizmetliler, Bayan Watersfield. Onları ne zaman sorgulayabilirim? Bir zaman belirlesek.”
“Onlara Nefertiti’yi çalıp çalmadıklarını ben sorabilir
miyim? Aynı şey sonuçta, ne dersiniz?”
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“Hayır, buna izin veremem. Size rahatlıkla yalan söyleyebilirler,” dedi dedektif duygusuz bir sesle.
Amelia hakarete uğramış gibi hissetti kendini. Sanki
dedektif kendisini ağza alınmayacak bir suçla suçluyor gibiydi. “Asla böyle bir şey yapmaz onlar,”dedi.
“Herkes yalan söyler Bayan Watersfield.”
“Ben söylemem Dedektif.”
Amelia söylediklerinde çok ciddiydi. Dedektifin böyle bir şeyi ima etmesi bile oldukça ağır bir suçlamaydı. O
asla yalan söylemezdi. Bu, mümkün değildi. Dedektifin
dünyasında herkes yalan söyleyebilirdi. Adam, Amelia’nın
kendisinin şu ana dek karşılaştığı tiplerden çok farklı olduğunu, onlara benzemediği düşüncesini aklına bile getirmemişti.
“Siz onları sorgularken yanınızda bulunmam gerektiği
konusunda ısrar ediyorum.” Amelia ne kadar kararlı olduğunu gösterircesine kafasını kaldırmıştı.
Herhangi bir itiraza boyun eğmeyecek gibi görünüyordu. Asıl sorgulamayı başka bir gün yapabilirlerdi. Bu arada
Colin ısrarcı dedektif rolünü oynamaya devam ediyordu.
“Orada bulunmanız her şeyi berbat eder. Eğer hizmetlilerden biri suçluysa, siz odadayken bunu itiraf edemez.”
“Yani bana değil de sizin gibi bir yabancıya mı itiraf
edecekler suçlarını? Buna gerçekten inanıyor musunuz?”
Dedektif, kızın yüzüne bakmasaydı, bu sözleri söylerken
onun kendisiyle alay ettiğini düşünebilirdi. Amelia’nın
gözleri şaşkınlıkla büyümüştü.
“İnsanları konuşmaya ikna etmenin türlü yolları vardır.
O zaman bir yabancıya bile itirafta bulunabilirler,” dedi
dedektif.
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“Canlarını yakmayacaksınız, değil mi?”
“Hayır.”
Amelia adamı baştan ayağı süzdü, “Şeyyy..iri yarı biri
olduğunuz için öyle söyledim,” dedi sakin bir şekilde.
Adamı, kendisinin de farkında olmadığı bir konuda uyarmak istiyor gibiydi. “Farkında olmadan insanların canını
yakabilirsiniz. Yanlış anlamayın, sizin şiddet yanlısı biri olduğunuzu hiç düşünmedim.”
Dedektif başını iki yana salladı. İnsanlar onun hakkında her zaman fikir yürütürlerdi ama gerçeği asla yakalayamazlardı.
Keskin zekâsı. Gülümsemesi. Ona karşı dürüst olması.
Kokusu.
Ne kokusuydu bu? Tatlı, meyve kokusu gibi bir şeydi. Her neyse, kokusunun ne olduğu ya da hangi meyveyi
çağrıştırdığının bir önemi yoktu şimdi. Bu davaya ve karşılığında alacağı paraya ihtiyacı vardı. Bu yüzden dikkatini
sadece olaya vermek zorundaydı.
Şu anda önemli olan kayıp Nefertiti ve eseri bulunca
kazanacağı hatırı sayılır paraydı, Bayan Watersfield’in kokusu, gülümsemesi ya da çarpıcı ayak bilekleri değil. O
kızın dikkatini çekmiş olması bile yeterince kötüydü, kendisini etkilemesine nasıl izin verebilmişti? Fazla konuşkan
ve neşeli biriydi zaten. Sinirleri de çok bozulmuştu. Büroyu açtığından bu yana gelen ilk müşteriydi baba kız. Bay
Watersfield, Colin’i babasının yakın bir arkadaşı olduğu
için tercih etmişti. Ayrıca, ortada elle tutulacak bir kanıt
olmadığından polis olayla hiç ilgilenmemişti. Üstelik araştırmaları için fena halde paraya ihtiyacı vardı. İşte bu yüzden teklifi kabul etmişti.
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Bu iş, araştırmalarına kaynak sağlaması yönünden çok
iyi bir fırsat olmuştu. Şu an içinde bulunduğu dağınıklığına rağmen davayı alacak, onlara istediklerini verecek ve
kazanacağı parayla çalışmalarına devam edebilecekti.
“Çalışanlarınızla görüşmek için bu hafta içinde bir gün
ayarlayıp size bildiririm.”
Bu arada siz de istediğim listeyi hazırlamaya başlayın
lütfen. Ve kimsenin bu odaya girmesine izin vermeyin.”
“Listeyi olabildiğince çabuk hazırlarım. Kimseyi odaya
sokmam. Gerekirse eşikte yatarım,” dedi Amelia. Doğruldu, son derece ciddi bir tavırla selam verdi.
Dedektif az kalsın gülecekti.
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