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1 BUZ KAPLI KUZEY

Freya erkenden uyandı, güçlü motorlarıyla buzun üstünde 

kayarak ilerleyen kentinin titreyip yalpalayışını hissederek 

karanlıkta bir süre öylece yattı. Uyku mahmuru, hizmetçi

lerinin gelip yataktan kalkmasına yardım etmelerini bek

ledi. Oysa hepsinin ölmüş olduğunu ancak birkaç dakika 

sonra anımsayabildi.

Örtüleri bir yana fırlattı, argon lambaları yaktı ve yer

de tozlu yığınlar halinde atılmış duran giysilerinin arasın

dan güçlükle banyoya ilerledi. Birkaç haftadır duş alabil

mek için cesaretini toplamaya çalışıyordu; ne var ki, duşun 

karmaşık ayarlarına o sabah da yenik düştü: Suyun sıcak 

akmasını sağlayamadı. Sonunda, hep yaptığı gibi, lavaboya 

su doldurup yüzüne, boynuna su çarptı. Çok az bir parça 

sabun kalmıştı; bununla saçını sabunladı ve başını suya 

daldırdı. Banyo hizmetçileri şampuanlar, losyonlar, yağlar, 

saç kremleri, hoş kokulu türlü çeşit krem kullanırlardı; ama 

işte hepsi ölmüştü ve insan boyunda banyo dolabının için
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cakaranlığı, kentinin buz tutmuş damları üstünde gri bir 

ışıltıyla parlıyordu. Döşeme, aşağılardaki makine bölümü

nün dişli çark ve pistonlarının temposuyla sarsılsa da, ha

reket halinde olduklarını anlamak neredeyse olanaksızdı, 

çünkü burası kuzeyin de kuzeyindeki Yüksek Buz’du; çev

rede hiçbir işaret yoktu. Gökyüzünün yansımasıyla hafifçe 

parlayan, göz alabildiğine bembeyaz bir düzlük, o kadar.

Freya’nın uşağı tozlu peruğunu düzelterek geldi.

“Günaydın, Smew,” dedi Freya.

“Günaydın, Görkemli Hanımefendi.”

Freya bir an uşağa, içeri girmesini, bütün o tozun, yer

lerdeki giysilerin ve kayıp mücevherlerin çaresine bakma

sını söylemek ve ondan duşun nasıl çalıştığını öğrenmek 

için dayanılmaz bir istek duydu. Ancak Smew bir erkekti 

ve bir erkeğin markizin özel dairesine girmesi, gelenekleri 

düşünülemez biçimde çiğnemek olurdu. Bunun yerine, her 

sabahki sözlerini tekrarladı: “Bana kahvaltı odasına kadar 

eşlik edebilirsin, Smew.”

Asansörle alt kata inerlerken, Freya buzulda ilerleyen 

kentini, beyaz koca bir tabağın üstünde kayıp duran minik, 

kara bir böceğe benzetti. Asıl soru, onun nereye gittiğiydi. 

Smew de bunu öğrenmek istiyordu; yüz ifadesinden, Fre

ya’nın üstünde gezinen meraklı bakışlarından anlaşılıyordu 

bu. Yönetim Kurulu da merak ediyordu bunu. Aç yağma

cılardan oraya buraya kaçmak tamamdı ama kentinin gele

ceği hakkında bir karar vermesinin zamanı gelmişti Freya’ 

nın artık. Binlerce yıldır Anchorage * halkı, bu tür kararlar 

* Liman; sığınma ya da demirleme yeri. (ç.n.)

deki raf raf şişeler Freya’nın gözünü korkutuyordu. Çok faz

la seçenekle karşılaşınca, hiçbirini kullanmamayı yeğledi.

En azından, kendi kendine giyinmenin yolunu bulmuş

tu. Yerde kırış kırış olmuş, uzun etekli elbiselerinden biri

ni seçip yatağın üstüne serdi ve alttan kıvrıla kıvrıla içine 

girerek, kollarıyla başını doğru deliklerden çıkarana kadar 

savaş verdi. Giysinin üstüne içi kürklü uzun yeleği giymek 

çok daha kolaydı, ancak bu kez de düğmelerle başı derde 

girdi. Oda hizmetçileri olsaydı, birini bile yanlış ilikten ge

çirmeden, güle konuşa, çarçabuk, kolayca iliklerlerdi düğ

meleri; ama hepsi ölmüştü işte.

Freya on beş dakika boyunca sayıp sövdü, yeleğini çe

kiştirdi, düğmelerle boğuştu; sonra da örümcek bağlamış 

aynasının karşısına geçip sonucu inceledi. Koşullar göz 

önünde bulundurulursa, Fena değil, diye düşündü. Belki 

birkaç parça takı daha hoş görünmesini sağlayabilirdi. Mü

cevher odasına gidince, en güzellerinin yerinde yeller esti

ğini gördü. Son günlerde her şey kaybolup duruyordu. Ne

reye gittiklerini anlayamıyordu Freya. Her neyse, sabunla 

yıkanmış yapış yapış saçlarına bir taç kondurması ya da kir 

içindeki boynuna kehribar ve altından bir gerdanlık tak

ması pek de gerekli değildi zaten. Annesi onun ortalıkta 

böyle mücevher takmadan dolaşmasını hiç mi hiç onayla

mazdı; ama annesi de ölmüştü.

Sarayının boş, sessiz koridorları kar yağmışçasına ka

lın bir toz tabakasıyla kaplıydı. Freya, uşağı çağırmak için 

zile bastı ve onun gelmesini beklerken, pencerenin önünde 

dışarıyı seyretmeye başladı. Kuzey Kutbu’nun kasvetli ala
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üzere kahvaltı odasının kapılarını ardına dek açtı. Eskiden 

yirmi üç kişinin bulunduğu kurulda şimdi yalnızca Bay 

Scabious ve Bayan Pye vardı.

Windolene Pye uzun boylu, gösterişsiz, orta yaşlarında 

bir hanımdı. Sarı saçları tepesinde dümdüz bir topuz şek

linde toplanmıştı, öyle ki, başının üstünde bir çörek taşıyor 

gibiydi. Rahmetli başseyrüsefercinin sekreterliğini yapmış

tı, dolayısıyla onun çizelge ve haritalarını çok iyi okuyor

du; ama markizin huzurunda çok heyecanlanıyor, Freya 

burnunu çekse, küçük reveranslarla eğiliyordu.

Meslektaşı Søren Scabious, Pye’dan hayli farklıydı. Ne

redeyse kentin hareket etmeye başladığı ilk günden beri 

motor ustaları hep onun ailesinden çıkmıştı ve Freya’ya 

denk bir o kalmıştı. Her şey yolunda gitseydi, Freya gelecek 

yaz Scabious’ın oğlu Axel’la evlenecekti. Markizler, kentin 

mühendis sınıfını memnun etmek için eşlerini genellikle 

makine bölümünden seçerlerdi. Ama işte, her şey yolunda 

gitmemiş ve Axel ölmüştü. Scabious kayınpederi olamaya

cak diye içten içe sevinmişti Freya, çünkü yaşlı adam epey 

sert, mutsuz ve sessiz biriydi. Siyah yas giysileri, kahvaltı 

odasının karanlığıyla karışınca, bembeyaz ölü maskesi sura

tı, gölgeler arasında gövdesiz, havada öylece asılı kalıyordu.

Bayan Pye yanında reverans yapıp, kızarıp bozararak 

titrerken, Scabious baston yutmuşçasına eğildi; “İyi günler, 

Görkemli Hanımefendi,” dedi.

“Konumumuz nedir?” diye sordu Freya.

“Ah, Görkemli Hanımefendi, Tannhäuser Dağları’nın 

yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeyiz,” diye cıvıldadı Bayan 

için Rasmussen Ailesi’ne güvenmişti. Ne de olsa Rasmus

sen kadınları özeldi. Altmış Dakika Savaşı’ndan bu yana 

Anchorage’ı onlar yönetmemiş miydi? Düşlerinde Buz Tan

rıları’yla konuşup, onlardan, iyi ticaret ortakları bulmak, 

buzun tuzaklarından ve yağmacılardan sakınmak için ken

ti nereye götürmeleri gerektiğini öğrenmemişler miydi?

Ama Freya, ailesinin son temsilcisiydi ve Buz Tanrıla

rı onunla konuşmuyorlardı. Hatta onunla neredeyse hiç 

kimse konuşmuyordu artık; konuştuklarında da, olabilecek 

en kibar şekilde, izlenecek yöne ne zaman karar vereceğini 

soruyorlardı. Neden bana soruyorsunuz? diye bağırmak ge

çiyordu içinden Freya’nın. Küçük bir kızım ben! Markiz ol-
mayı kendim istemedim ki! Ancak sorulabilecek başka biri 

de kalmamıştı ortada.

Hiç olmazsa bu sabah Freya’nın onlara vereceği bir ya

nıt vardı. Ama hoşlanacaklar mı, emin değildi.

Siyah uzun masada, yüksek arkalıklı siyah bir sandal

yede, tek başına kahvaltı etti. O sessizlikte bıçak tabağına, 

kaşık fincanına değdikçe çıkan ses, dayanılmaz bir gürültü 

yaratıyordu. Kutsal atalarının gölgeler içindeki duvarlarda 

asılı portreleri de, nereye gidileceğine karar vermesini bek

lercesine, sanki biraz sabırsız gözlerle ona bakıyorlardı.

“Endişelenmeyin,” dedi onlara Freya. “Kararımı verdim.”

Kahvaltısını bitirince, kâhyası odaya girdi.

“Günaydın, Smew.”

“Günaydın, Buz Tarlalarının Işığı. Yönetim Kurulu, 

Görkemli Hanımefendi’nin emrini bekliyor.”

Freya başıyla onaylayınca, kâhya kurulu içeri almak 
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2 HESTER VE TOM

Hester Shaw mutluluğa alışmaya başlamıştı. Büyük Av Ala

nı’ndaki hendeklerde, toplayıcı kentlerde sefalet ve çamur 

içinde geçen onca yılın ardından, sonunda dünyada ken

dine bir yer edinmişti. Kendi havagemisi Jenny Haniver’ı 
(Boynunu azıcık uzatsa, on yedinci kalastrada, Zanzibar’dan 

gelmiş baharatgemisinin arkasında bağlı duran Jenny Ha-
niver’ın kırmızı torbasının tepesini görebilirdi.) ve Tom’u 

vardı –Tüm kalbiyle sevdiği ve her şeye karşın, kendisini 

sever gözüken, nazik, yakışıklı, zeki Tom.

Epey zaman, bu sevginin uzun ömürlü olmayacağına 

inanmıştı. Birbirlerinden çok farklıydılar; üstelik Hester 

kolay kolay kimsenin güzellik anlayışına uyacak biri değil

di. Bakır rengi saçlarını iki sıkı saç örgüsü halinde tepede 

toplayan, uzun boylu; gözünün tekini ve burnunun büyük

çe bir bölümünü alıp götürdüğü gibi, ağzını da kalıcı bir 

sırıtışla çarpıtmış eski bir kılıç darbesinin ikiye böldüğü 

suratıyla zarafetten yoksun, bostan korkuluğu gibi bir kız

Pye. “Güvenli denizbuzu üstünde ilerlemekteyiz ve görü

nürde herhangi bir başka kent yok.”

“Makine bölümü talimatlarınızı bekliyor, Buz Tarlala

rının Işığı,” dedi Scabious. “Doğuya geri dönmemizi ister 

misiniz?”

“Hayır!” Freya, geçmişte kentinin yenmesine nasıl ra

mak kaldığını anımsayarak ürperdi. Yeniden doğuya gider 

ya da buzun kıyısında ticaret yapmak üzere güneye iner

lerse, Arkangel’ın Avcılar’ı bunu hiç kuşkusuz haber alırdı. 

Freya, makinelerin başında ancak küçük bir tayfa grubu 

varken, kentinin büyük yağmacının elinden bir kez daha 

kurtulabileceğini hiç sanmıyordu.

Bayan Pye tedirginlikle, “Belki de batıya yönelmeliyiz, 

Görkemli Hanımefendi,” diye önerdi. “Grönland’ın doğu 

kıyısında kış boyunca birkaç küçük kasaba bulunur. Ufak 

tefek alışveriş yapabiliriz.”

“Hayır,” dedi Freya kesin bir sesle.

“Öyleyse düşündüğünüz başka bir yön var, Görkemli 

Hanımefendi, öyle mi?” diye sordu Scabious merakla. “Buz 

Tanrıları sizinle konuştular mı?”

Freya ciddi bir ifadeyle başını salladı. Aslında bu dü

şünce bir ayı aşkın süredir zihninde dönenip duruyordu. 

Herhangi bir tanrının telkini olduğunu da sanmıyordu; 

kentini yağmacılardan, salgın hastalıklardan ve casusge

milerden sonsuza dek koruyabilmenin tek yolu bu görü

nüyordu ona.

“Yönümüzü Ölü Kıta’ya çevirin,” dedi. “Evimize dönü

yoruz.”


