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1. Gitmek mi?

Bir robot gibi açıldı gözleri. Tak! Bir sani-
ye önce uyuyan Küçük Peg, şimdi kepenk 

aralarından sızarak yukarıya yansıyan ışığın 
garip çizgiler oluşturduğu sarı tavana bakıyor-
du. Genellikle kalkmadan önce battaniyenin 
altında biraz gerinmek hoşuna giderdi ama bu 
sabah bunu istemiyordu. Gerçekten istemi-
yordu. Komodinin üzerindeki büyük kulaklı, 
eski, kalay çalar saate baktı. Saat yediye çey-
rek vardı. Küçük Peg her zaman böyle erken 
kalkmazdı. Aslında o sıralar biraz zor günler 
geçiriyordu.  

Üstünden battaniyeyi çekti, yataktan indi ve 
damalı terliklerini giyerek odadan dışarı fırla-
dı.
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Dedesinin odası koridorun sonundaydı. Kü-
çük Peg, koridorun yarısını koşarak geçti ve son-
ra Kaliforniyalı sörf şampiyonu pozisyonunu al-
mak için kollarını açarak aniden ayağını yere per-
çinledi: bez terlikler düz zeminde kaydı. Küçük 
kız bir anda, dengesini kaybetmeden ve kapıya 
çarpmadan dedesinin kapısının önüne kadar 
kaydı. (Bu sonucu elde edebilmek için aylarca 
ciddi biçimde antrenman yapmıştı!) Mümkün 
olduğunca hafif bir şekilde kapı kolunu çevirdi 
ve içeri bir göz atabilmek için kapıyı yavaşça, ba-
şının girebileceği kadar açtı.

Tam da düşündüğü 
gibiydi: yatak boş-
tu, hiç bozulma-
mıştı ve Mint 
dedesinden hâlâ 
hiçbir iz yoktu!

“Acaba çok-
tan uyanmış 
olabilir mi?” 
diye sordu Kü-
çük Peg kendi 
kendine.



9

Ama bu varsayımdan hemen vazgeçti. Bir 
önceki gece Bayan Brick bütün bir akşam ona 
eşlik ettikten sonra iyi geceler dilediğinde saat 
on biri geçiyordu ve henüz dedesi Mint dön-
memişti. Küçük Peg, uyuyamadığından bir-
kaç saat kulak kabartarak etrafı dinlemişti ama 
çiftlik tamamen sessizliğe bürünmüştü. Kori-
dorda hiç ayak ya da açılıp kapanan kapı sesi 
duymamıştı. Zaten dedesi Mint, kendisinin de 
söylediği gibi “Zürih’in Tiktak firmasının saati 
gibi” daima tam yedide uyanıyordu.

Küçük Peg, Zürih’in Tiktak firmasının saat-
lerinin de hiç olmazsa arada bir hata yapabile-
ceğini düşündü ve merdivenlerden aşağı indi. 
Mutfağın sessiz ve hareketsiz alacakaranlığı, 
dedesi Mint’in şehirden dönmediğinin son 
kanıtıydı. Küçük kız birkaç saniye mutfağın 
kapısında tereddüt ederek kaldı. Hafızasında 
dedesinin, yanındaki dolaptan, koyu yeşil, ka-
dife şapkasını aldığını, başına taktığını ve ona 
şöyle dediğini yeniden canlandırdı: 
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“Millygreen adını halen kullanıyorlar, ama 
ürünleri gittikçe iğrençleşiyor! Bu pislikler 
beni dinlememek için her şeyi yapsalar da ben 
bu kez ısrar etmeye niyetliyim. Bu nedenle 


