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LOU KUENZLER Dartmoor’un eteklerinde, bir çiftlikte büyüdü. Koyunlar, midilliler,
taîuklar îe k²¾eklerle eçen bir çoiukluk d²neminin ard{ndan tiyatro eitimi almak için Kuõey rlanda’ya itti. al{ma ayat{na tiyatrolarda y²netmenlik, üniîerÖitede drama eitmenlii îe çeitli okul, kole îe to¾luluklarda at²lye çal{malar{yla
deîam etti. imdilerde iÖe yetikinlere îe çoiuklara yaõarl{k derÖleri îeriyorÙ kendi
kita¾lar{n{ yaõ{yor. ’de yay{nlanan eebieÖ Kua{ için yaõd{{ ikSyelerin
yan{ Ö{ra çoiuklar için iir, oyun îe romanlar yaõ{yor. ileÖi, k²¾ei îe iki kediÖiyle
0ondra’da ya{yor.
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1. B ÖLÜM

d{m Iiolet =ottÖ.
(ikSye benim için erçekten

GLGK bir günde

bal{yor. ÀEn az{ndan ²yle olmaÖ{n{ dilemitim...Á oyumu
²lçmeye çal{{yordum.
ylardan NiÖand{. Onuniu ya günümün üzerinden tam
bir ay geçmiti îe ben o günden bu yana birazi{k da olÖa
uzam{ olmay{ umuyordum. K{Öa olduumdan deil aÖl{nda
Ö{n{f{n en uzun k{zlar{ndan biriyim Öadeie birkaç minik
santimetrecik

D( UZUN olmam gerekiyordu.

Hiç boyunuzu kendi kendinize ölçmeyi denediniz mi?
ok da kolay bir ey say{lmaz. rkamdaki duîarda as{l{ du7

ran boy cetîelini okuyabilmek için kafam{ e¾ey çeîirmem
gerekti.
ÍEîetÎ 'erçekten de uzam{ görünüyordum
Latak odam{n z{¾lamama izin îerilen k{sm{nda, yani nere. La-

deyse yar{s{nda

ni odan{n, u 1 ya{ndaki uysuz, seîimsiz ablam Biffany’ye
ait olmayan dier yar{s{ndan basediyorum. Neredeyse {k bir
kuaför salonundaki kadar ayna as{l{ olan k{sm{ndan...
“S{n{r,Î diye oflad{, neredeyse aynan{n içine girerek burnunun ucundaki

KOCAMAN pembe sivilce-

yi inceleyen Biffany. “@ak{n S{n{r’{ geçmeye kalk{ay{m deme, IioletÎ
u “@{n{rÎ da, Biffany’nin odan{n kendisine ait olan yar{s{ndan beni uzak tutmak için yere z{mbalad{{ eski bir geceliin kua{. @anki ben de onun taraf{na geçmek için ölüyordum Normalde, Biffany’nin taraf{na geçmenin beni neden iç mi iç ilgilendirmediine dair en iyi on milyon sebep listesi yapard{m.
ma bugün oturup oday{ paylama konusunda tart{{lacak günlerden biri deildi. ugün, sevimli bir k{z olmal{y8

d{m. @üper-sevimli  çünkü Biffany’nin yard{m{na itiyac{m vard{.
“ki dakika yan{ma gelip gerkekten ne kadar uzam{ olduuma sen de bir bakabilir misin acaba?Î diye sordum tüm sevimliliimle. Elimde mavi bir pastel boya vard{. Eer gerçekten èmsèèm kadar uzam{sam bugün ayat{m{n EN

9NEML ve

EN GÜZEL

günü olmak üzereydi!

Biffany beni umursamad{ bile ve sivilcesini s{kmaya devam etti.
“Lütfen!Î diye yalvard{m.
“Hay{r,Î diye omurdand{ Biffany.
“Batl{m, lütfen!Î
“(L)R”
u, yedi buçuk dakika boyunca böyle sürüp gitti. @onunda Àtabii ki fazladan birkaç kez
bula{k y{kamay{, amsterlar{n kafesini alt{ kez temizlemeyi ve Biffany’ye iki @terlin doksan be =eni vermeyi teklif ettikten
sonraÁ bana yard{m etmeyi kabul etti.
“Bam olarak bir metre k{rk santimsin,”
9

dedi, boy cetveline mavi boya kalemiyle Iiolet’in
iaretlerken.

V

’sini

“=eki kesinlikle ama kesinlikle emin misin?” Line z{plamaya balad{m. “te bu

BÜYÜK bir aber!”

Biffany’nin yüz bin milyon aynas{ndan birinin kar{s{nda z{pl{yordum.
“S{n{r,” diye ciyaklad{, ama ben duymazl{ktan geldim
ve aynada kendime öyle bir bakt{m. Her zamanki gibi görünüyordum. Her zamanki k{sa kaverengi saç. yn{ s{ska
kollar ve çilli burun... maaa birazc{k daa èõènsèm. Daa
da yak{ndan bak{nca AÇIKÇA görebiliyordum. En sevdiim koyu mor tulumumun paçalar{ ayak bileklerime geliyordu.
“Ee, büyüdün ite. unda bu kadar büyütecek ne var yani?” diye oflad{ Biffany.
u ablalar da bazen çok aptal olabiliyorlar!
“üyütülecek olan tam da bu ite!” dedim. “@onunda
. oyum art{k bir metre k{rk santim. u da
’ne binebilmek için ukuken ve kanunen
yeterince uzunum demek oluyor.”
10

