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Ertesi sabah saat 08.15te kap çalnd. Nicholas kapy, önceki gün
kendisini Profesör Maximandn iste i üzerine gönderilmi Üniversite
oförü olarak tantan delikanlya benzeyen siperlikli apkal bir ba kasna açt. Sürücüyü koridor boyunca takip etti. Bu kez asansörü kullanmadlar, merdivenlerden a a  indiler ve hemen önünde bir arabann
bekledi i binann arka kapsndan çktlar. Sürücü arabann arka kapsn açt. Nicholas koltu a yerle ir yerle mez araba hzla uzakla t.
Birkaç dakika sonra, Üniversiteye hiç bilmedi i, de i ik bir yoldan
gittiklerini fark etti. Aslnda kent merkezine do ru de il de, tam aksi
yönde gittikleri yava yava kafasna dank etti. Sürücüyle konu mak için
öne e ildi inde, aralarnda metal ve cam kar m bir parmaklk bulundu unu fark etti. Terlemeye ba lad, cam açmay dü ündü, ama sonra,
cam dü mesinin de kap kolunun da içeride olmad n gördü.
Araba ssz caddelerde, alçak, kasvetli evleri geçerek hzla ilerliyordu. Araba birden bu evlerden birinin garaj yoluna girdi ve karanlk bir garajda aniden durdu. Ayn anda, garajn kaps kulak trmalayc bir sesle a a  indi. Nicholas, arabann iki arka kapsnn da
açld n duydu. ki yanna iki ki i bindi ve Nicholas, yine gözlerinin ba lanp ellerinin kelepçelendi ini hissetti. Garaj kapsnn bu
kez yukar do ru açld n duydu, araba garajdan çkp yolculu una
kald  yerden devam etti. Hiç kimse konu mad.
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Kapsndaki notta, Saat 08.15te alnacaksnz, diye yazyordu.
Gerçekten de alndm toplandm, derlendim, koparldm diye düündü, ama kim tarafndan ve neden? Suskun yol arkada larna bunu sormaya karar verdi.
Neden bana bu ekilde davranlyor? diye sordu.
Çok yaknda ö reneceksin, oldu ters yantlar.
Sessizlik sürdü. Yolculuklar a a  yukar yirmi dakika sürdü. Bir
kez daha araba bir sapa a savruldu ve birdenbire durdu.
Arka kap açld ve Nicholas yanndakilerinin birinin çekmesi
ötekinin itmesiyle d ar çkarld. Onu, elleri ve gözleri ba l halde,
bir binaya yürüttüler, ta basamaklardan a a  indirip bir odadaki
yata a braktlar ve sonra kapy arkalarndan kilitleyerek uzakla tlar.
Nicholas, tek ba na, kendisini umutsuzca çaresiz hissetti.
Birkaç dakika geçti. Kimi seslerin bo uk u ultusunu i itebiliyordu. Binada bir yerlerde bir tart madr gidiyor gibiydi.
En sonunda, ba ka a r ayak sesleri duyuldu ve biri, kapnn kilidini açp içeri girdi. Gözleri ve elleri çözülünce, da nk siyah saçl,
soluk yüzlü, kirli sakall, sivri çeneli, uzun boylu ve zayf bir delikanl
olan kurtarcsn gördü; tüm bu özelliklerine kar n kurtarcsnn
en belirgin özelli i, hiç krpmad , krpmak öyle dursun hiç ksmad  donuk sa gözüydü. Keskin bak , sanki bir tüfe in namlusundan bakyormu gibi, Nicholasa sabitlenmi ti.
Verece iniz dersin ba l , dedi Göz,  Geçmi ten Kaç  olarak
duyuruldu. Bu fikirden ho lanmadk. Sizin bu tip Yararistanc yanlsamalar yüreklendirmeniz fikrinden de ho lanmadk. Geçmi ten ba ka
nerede ya anabilir? Bizim amacmz gelecekten kaçmak  Yararistanllarn bize dayatmaya çal tklar gelecekten. Ba nazistan (sert bir vurguyla
sonlandrd) ancak Yararistann ykntlar üzerine in a edilebilir.
Bu amaca ula manzda ne i inize yarayabilirim ki? diye sordu
Nicholas.
Onlar için çok de erlisiniz ve bu yüzden bizim için çok daha deerlisiniz, dedi Göz.
Böyle dü ünmenizin sebebi nedir? diye sordu.
Televizyonda Profesör Maximandn bununla böbürlendi ini gördük. Olanakl en iyi dünyann Yararistan oldu u sonucuna vard nz ve bunu her hafta televizyonda bize anlataca nz söyledi. Anlayabildi imiz kadaryla, siz Yararistan yararna çal an tehlikeli bir ideologsunuz.
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Üçünde de yanlyor, ama en iyisi bunu imdi tart mamak, diye
dü ündü kendi kendine. Dü man için de erli olmak onun yararna
olabilirdi.
Ama benim bu konuda ne yapmam öneriyorsunuz? diye sordu.
Öncelikle, dedi Göz, sizin kaçrl nz, bizim varl mzn, her
daim tetikte oldu umuzun ve boyun e mez direni istencimizin güçlü bir sembolik ifadesi. kinci olarak nakit paraya ihtiyacmz var. Sizi
rehin olarak tutaca z. Onlarn gözünde ne kadar etti inizi görmek
(ona so uk so uk bakt) ilgi çekici olacak.
Nicholas yeniden terlemeye ba lad.
Ya, fidye ödemeyi kabul etmezlerse? diye sordu.
O zaman, dedi Göz, anahtarlarn eline alarak, geçmi ten deil ama imdiden kolayca kaçm olacaksnz.
Kapy açp çkt ve Nicholasn üstüne kilitledi.
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