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Bu aptal şey neden çalışmıyordu? İnatçı bir şekilde 
Jakob’un elinde duruyordu. Bir kez daha deniz kabuğunu 
sertçe sallayıp açıklığını sıkı sıkı kulağına bastırdı. Jakob 
nefesini tuttu.

En ufak ses yoktu.
Halbuki tatillerini geçirdikleri pansiyonun sahibi Kamp-

hus Dede, deniz kenarındaki evden ayrılıp da vedalaştıkla-
rında Jakob’a nasıl çalıştığını iyice açıklamıştı: “Tek yapman 
gereken onu kulağına dayamak evlat. İçindeki denizin uğul-
tusunu hemen duyacaksın. Hatta gözlerini kapatırsan göre-
bilirsin bile. Bundan daha şahanesini bulamazsın!”

Sedefli deniz kabuğu bazen gümüşe, bazen pembeye çalı-
yor, her seferinde çok güzel ve her seferinde çok gizemli 
parıldıyordu. Ama sessizliğini koruyordu.

Jakob gözlerini kapattı. Bir uğultu duydu. Ne var ki ses 
denizden değil, aşağıdan, ana caddeden, Jakob’un ailesiyle 
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oturduğu gökdelenin yanından gece gündüz uğuldayarak 
akan trafikten geliyordu.  

Jakob gözlerini açtı: Danimarka plakalı bir karavan tam o 
sırada benzinliğe saptı.

Jakob’un aklı yine, kırlaşmış denizci sakalı ve kaptan şap-
kasıyla sürekli tütün çiğneyen Kamphus Dede’ye gitti. Evinin 
önündeki dar bahçede, kilden süs mantarlarının arasında, 
büyük pörtlek gözlü mini minnacık ceylanlar duruyordu. 
Onların yanındaysa kocaman bahçe cüceleri vardı. Her biri 
Kamphus Dede’nin küçük versiyonu sanılabilirdi. Tek farkla: 
Mavi kaptan şapkası yerine kırmızı kukuletalar takmışlardı.

Dede Kamphus, ihtiyar bir deniz kurdu gibi tükürmekte 
usta olmasına rağmen hayatı boyunca karadan ayrılmamıştı. 
Eskiden adanın postacısıydı ve postaları dağıtma görevini 
hep tam zamanında ve güvenilir bir şekilde yerine getirmişti. 
Hayır, o kesinlikle denize açılmamıştı! Büyük ihtimalle bu 
yüzden deniz kabukları hakkında bir bildiği de yoktu. Mut-
laka sadece uydurmuş, şu denizci mavallarından birini oku-
muştu.

Deniz kabuğunu inceleyen Jakob alnını buruşturdu. Yoksa 
sorun bağlantıda mıydı? Burada, evin içinde bağlantının iyi 
olduğu pek de söylenemezdi. Oyun konsolunu kapatan Jakob, 
evden çıkmaya karar verdi. Belki de aşağı, avluya inmek işe 
yarayacaktı.

Oyun parkı boştu. Diğer çocukların hiçbiri henüz tatilden 
dönmemişti. Jakob tırmanma kulesinin ta tepesine çıktı.
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Burada, bir yelkenlinin direğinin ucundaki çanakta otu-
ruyordu. Aşağıda sarı kumsal uzanıyordu. Yukarıda, gökyü-
zündeyse buluttan yelkenler sönük bir şekilde asılıyordu. En 
ufak esinti yoktu. Büyük ihtimalle gemi bu yüzden doğru 
dürüst yol almıyordu. Yalnız başına sıkıldığında Jakob sık sık 
böyle hikâyeler uydururdu. Bugün pek de işe yaramıyordu. 
Tırmanma kulesi bir tırmanma kulesiydi, başka da bir şey 
değildi. Demir gibi sağlam, olduğu yerde duruyordu.

Deniz kabuğunu kulağına tutan Jakob gözlerini kapattı: 
İşte, nihayet, bir şey duydu…

“Hey, hırbo! Bekle ezik: Geliyorum!!!”
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Off, olamaz, bu Jonas’tı! Jakob dört haftadır tatildeydi, 
yani Jonas’ın eziyetlerinden uzaktı; meğer huzurlu günler 
buraya kadarmış. Jonas’la aynı sınıfa gitmelerine rağmen 
Jakob hep onun yoluna çıkmamaya çalışırdı. Her sabah 
apartmanın girişinde, Jonas caddenin karşısına geçinceye 
kadar beklerdi. Ama son okul gününde şu olay yaşanmıştı! 
Büfenin arkasında. Jonas orada gizlice beklemiş sonra da 
üzerine çullanıp onu mengeneye almıştı. Sonunda Jakob’un 
gözlüğü fena halde yamulmuştu. İyi de Jonas bunu neden 
yapmıştı? Hiç, öylesine.

Basamak basamak ilerleyerek güçlükle yukarı, Jakob’un 
yanına tırmanan şişko Jonas giderek yaklaşıyordu. Jakob 
daha şimdiden mengeneye alınmışçasına terliyordu.




