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I
“... Son olarak, üniversite başvurularında son sınıflarımıza başarılar.”

Hogwarts Lisesi her sene olduğu gibi müdür Dumbledore’un konuşmasını alkışlayarak
kürsüden inmesini izlerken millet sınıflara dağılmak için ayağa kalktığında onları bekleyen
yeni bir sürprizle karşılaştılar.

“Sadece bir dakikanızı alacağım—hey, kime diyorum?”

Herkes birbirine işaret ederek kürsüdeki kızı gösterince Pansy Parkinson elbisesinin
eteklerini düzelterek kürsüde gururla dikleşti. “Sevgili Hogwarts Lisesi kızları. Bu seneye
özel olmak üzere öğrenci işlerinden aldığım izinle kurulan özel bir derneğin duyurusunu
yapmak istiyorum.”

Pansy kürsünün hemen yanında bekleyen Hermione’ye işaret edince elinde bir ruloyla
bekleyen kız uyanarak ruloyu ucundan sallayarak açtı ve Pansy’nin bahsettiği derneğin
posteri öğrenci grubuna arz edildi.

Siyah posterin üzerindeki üç büyük harfin altında daha küçük puntolarla açılımı
yazıyordu.

ENE
Erkeklerden Nefret Ediyoruz
“Üyelik ücretsizdir. Ayrıntılı bilgiyi ders aralarında benden alabilirsiniz—tamam Herm,
yürü.”

Pansy ve Hermione ruloyu kıvırıp kalabalıkta açılan yoldan geçerek uzaklaşırken kızlar
çoktan aralarında fısıldaşmaya başlamışlardı bile.

Derneğin amacı neydi? Neden erkeklerden nefret ediyorlardı? Aslında erkeklerden nefret
etmek mantıklıydı. Evet, evet, bütün kızlar bu derneğe üye olmalıydı.

“Harry, bunlar ne diyor?”
Harry derin bir nefes alarak anaokulundan beri en iyi arkadaşı olan Ron’un omzuna
kolunu attı.
“Pansy yine parlak fikirlerinden biriyle çıkmış, salla gitsin.”

Ron omuzlarını silkerek bu sene basketbol takımının kaptanı olan Draco Malfoy’un ne
kadar züppe olduğundan bahsederken Hogwarts Lisesi erkekleri az önce temeli atılmış
canavarı görmezden gelerek günlerine devam ettiler.

___________

“Yapacağınız tek şey üniversiteye gidene kadar bekar kalacağınıza yemin etmek—evet,
burayı imzalıyorsunuz.”

Öğlen arasında kafeteryanın yanına kurulmuş masanın önünde tuvaletlere kadar uzun bir
kız sırası oluşmuşken yemek için girip çıkan erkekler garip garip onlara bakıyordu. Pansy
her imzanın ardından kızların yakasına ufacık kağıtlardan kesilmiş dernek amblemini
iğneliyorken son kızın ardından Harry sırayı kesip en öne geçtiğinde Pansy yüzünü
buruşturarak okuldaki en laftan anlamaz erkeğe baktı.

“Ne istiyorsun Potter?”
“Demek üniversiteye kadar bekar kalacaksınız...”
“Evet, bir mahsuru mu var?”

Harry kağıttan rozetleri karıştırırken Pansy kutuyu çekip Hermione’nin önüne bıraktı. “Sen
de bizim takımdaysan memnuniyetle kabul ederiz Potter.”

Sıradaki kızlardan gülüşmeler yükselirken Harry sırt çantasına biraz daha asılarak sırıttı.
“Takım değiştirirsem önce senin haberin olur Parkinson, söz.”

Potter göz kırpıp kızları süzerek uzaklaşırken sırada bekleyenlerin yarısı onun gidişini
izleyince Pansy masaya vurarak onların dikkatini çekti. “ĐŞTE TAM DA BUNU ENGELLEMEK
ĐÇĐN BURADAYIZ! E.N.E. BENĐMLE TEKRARLAYIN! E.N.E!”

Sıradaki kızlardan bazıları gözlerini devirerek uzaklaşırken geride kalanlar da tereddüt
ederek “E.N.E.” diyorlardı. Pansy gidenlerin arkasından dil çıkarırken sıradaki kıza dönüp
nereyi imzalayacağını gösterdi.

___________

“Potter!”

Harry arkasından gelen sesle kaşlarını kaldırarak döndüğünde basketbol takımının
moronları Crabbe, Goyle ve kaptanları Draco Malfoy’u gördü.

“Malfoy?”
“Seninle konuşacaklarımız var.”
“Ne gibi?”
“Pansy Parkinson’ı bu ENE saçmalığı için ateşliyormuşsun, öyle duyduk.”

Harry gülerek yanındaki Ron’a bakarken kızıl arkadaşı da gülerek Malfoy’a baktı. “Ve
bundan sana ne Malfoy?”

Draco onunla konuşan delikanlıyı süzüp cevabı Harry’e vermeyi tercih etti. “Kızlarla
aramın ne kadar iyi olduğunu bilirsin—“
“Küçük Malfoy oyun arkadaşı bulamıyor mu yoksa? Beş kardeşe ne oldu?”

Draco o beş kardeşi sıkıp bir yumruk yaparak kaldırdığında Harry sırıtarak yumruğu
kavradı. “Tekniğin baştan hatalı Malfoy. Yardım istiyorsan adam gibi söyle, düşünelim.”
“Senden yardım isteyen yok. Pansy’nin damarına basma yeter. Bir ay sonra unutulur
gider, anlaşıldı mı?”

Harry tuttuğu yumruğu hafifçe sallayıp düşünceli bir şekilde başını salladı.

“Sen nasıl diyorsan Malfoy...”

___________

1 ay sonra...

“E.N.E!”
“E.N.E!”

Draco dehşetle tribünlerdeki kızların takıma tezhürat yapmak yerine o lanet olası
derneğin adını haykırdıklarına tanık olurken kız grubunun hemen önünde oturan Harry’le
göz göze geldiğinde, Harry sırıttı.

“Malfoy, önüne bak! Top!”

Draco suratına uçan topu son anda yakalayıp bir üçlük atarken onun oyunu için gelen
alkışlar kızların sesleri arasında boğulup gitti.

Oyundan sonra Draco hala kulaklarında çınlayan ENE saçmalığıyla yürüyorken servislere
dağılan kalabalığın arasından Harry’i görünce o tarafa koştu. “Potter!”

Harry arkadaşlarını omuzlarından itip gülerek uğurlarken dönüp Draco’nun geldiği yere
baktı. “Son günlerde ne çok karşılaşıyoruz Malfoy. Kader mi dersin?”
“Zırvalamayı kes. Aklında ne var?”
“Sayı mı tutayım?”
“Yumruk geliyor Potter. Vaktimi harcama. ENE denen saçmalığı kapattıracak bir şey
biliyorsan söyle.”

Harry yumruğunu kaldırıp teker teker parmaklarını açarken konuştu:
“K. S. S.”
“Yine ne saçmaladın?”
“Saçlarını sarartırken fazla boya soluyorsun galiba Malfoy—her neyse, açılımı şu: Kızlar
Sizi Seviyoruz. Biz de karşı bir dernek kuracağız.”

Draco gözlerini devirerek uzaklaşırken bu sefer Harry onun arkasından koştu. “Onlar
üniversiteye kadar bekar kalacaklarına yemin ediyor, biz de baloya kolumuzda bir kızla
gideceğimize and içeceğiz.”
“Ve bu ne işe yarayacak? Salak fikirlerini kendine sakla Potter, ben nasılsa bir şey
düşünürüm.”

Harry omuzlarını silkerek dönüp giderken Draco da takım arkadaşlarıyla birlikte servise
atladı. Kapılar kapanırken kızların ENE haykırışları hala kulağındaydı.

___________

“Draco konuşmamız lazım.”

Basketbol takımı antrenman sonrası spor salonundan çıkıyorken kapının önünde bekleyen
ve geçen senenin başından beri kız arkadaşları olan ponpon kızların takımına baktı. Takım
Kaptanı Cho Chang elleri belinde, erkek arkadaşı Draco’ya bakıyorken sarışın delikanlı
sırıtarak genç kıza yanaştı.

“Daha rahat bir yerde konuşsak güzelim—“
“Biz takım olarak ENE’ye katılma kararı aldık. Artık sizin yanınızda süs gibi durmak
istemiyoruz.”

Draco iğrenmiş bir ifadeyle kaşlarını çatıp gerilerken Cho arkasındaki kızlara bakıp kararlı
bir şekilde çenesini kaldırdı. “Hoşçakal Draco. Yürüyün kızlar...”

Kızlar yürüyerek uzaklaşırken Draco’nun iki eli de yumruk, sinirini nereye aktaracağını
bilemiyor, öfkeyle arkasını döndüp Crabbe ve Goyle’a adeta haykırdı.

“BANA POTTER’I BULUN!”

___________

1 hafta sonra...

“Evet, Malfoy ve takımı da geldiğine göre tamamız.”

Harry spor salonuna okulun kızlardan kazık yemiş tüm erkeklerini toplamış, en yeni
projesini gururla açıklamak üzereydi.

“Hepimiz öyle ya da böyle kızlardan kazık yedik—“
“Geyiği kes, konuya gel Potter!”

Harry sesin geldiği tarafa bakıp Draco’yu gördüğünde tek kaşını kaldırarak gülümsedi.
“Hatta bazılarımız öyle çaresiz kaldı ki kimden yardım alacağını bilemedi.”

Draco gözlerini devirirken Harry yanındaki Ron’a işaret edip elindeki ruloyu açmasını
söyledi. Ron ruloyu ucundan iterek açarken tribünlerdeki erkekler suratlarına suratlarına
vuran pembe renkle gözlerini kıstılar. Parlak pembenin üzerine kırmızı harflerle şu
yazılıydı:

KSS
Kızlar Sizi Seviyoruz
“Onlar bizden kurtulmak istiyor, biz onları kolumuzda istiyoruz. Çözüm basit. Kaçan
kovalanır sevgili ortaklarım. Size garanti ediyorum, beraber çalışırsak hepimiz sene sonu
balosuna kadar birer sevgili edinebiliriz!”
“Weasley hariç!”
“Ve sen Potter!”

Crabbe ve Goyle anırarak gülmekle meşgulken Harry ve Ron dahil bütün erkekler onlara
dönüp ters ters bakınca ikisi de gülmeyi kesip oturdukları yerde biraz daha çöktüler.

“Bu ciddi bir mesele,” dedi Harry ve tribünlerin önünde aşağı yukarı giderken devam etti.
“Balo gecesinin bir liseli erkeğin hayatında ne kadar büyük bir önem taşıdığını hepiniz
biliyorsunuz. Küçük Harry’ler, Küçük Neville’lar hatta ve hatta Küçük Draco’lar... Hepsinin
yaşaması gereken çok önemli deneyimler var—“
“Kendi adına konuş Potter.”
Harry sırıtarak Draco’ya sevecen bir bakış attığında sarışın delikanlı kollarını kavuşturup
dinlemeye devam etti.

“Bu savaşta hepimiz eşitiz. Hepimiz aynı takımın oyuncularıyız. Sadece kendinizi değil,
takım arkadaşlarınızı düşünerek de hareket edeceksiniz. Artık gurur yok, artık erkeklik
gösterileri yok! Bugün, burada tarih yazılıyor Hogwarts erkekleri! Kızların ayaklarını
yerden kesmeye hazır mıyız?”

Spor salonu gür “Eveeeet!”lerle inlerken Harry gülümsedi, Draco’ysa gözlerini devirerek
oturduğu yerden kalkıp, kuyrukları Crabbe ve Goyle ile uzaklaştı.

***

II
Christina Aguilera – I Hate Boys
I hate boys, but boys love me.
I think they suck and my friends agree.

“Pansy şuna bak!”

Hermione arkadaşını çekiştirip biyoloji sınıfının girişindeki panoyu gösterdi. Bütün o
duyuru kağıtlarının arasında pembe kağıttan bir duyuru daha asılıydı.

Bütün Hogwarts Lisesi kızlarını bizimle çay partisi yapmaları için çıkışta arka
bahçeye davet ediyoruz.

Hogwarts Erkekleri
(K.S.S.’nin katkılarıyla...)
Yer: Hogwarts Lisesi arka bahçe
Saat: 16:00
İrtibat: Harry Potter
Pansy başını iki yana sallayarak güldü. “Amatörler.”

O sırada oradan geçen bir grup kız pembe kağıda ilgi gösterince Pansy onların arkasından
uzanıp kağıdı çektiği gibi buruşturup çöpe attı, sonra da kızlara uzaklaşmalarını işare etti.

“Hermione, yürü. Kız kardeşlerimizi bu saldırıdan haberdar etmemiz gerek—ayrıca yolda
gördüğün pembe kağıtları da sök.”

Pansy ve Hermione sağdan soldan pembe kağıtlar sökerek ilerlerken yolda gördükleri ENE
üyelerine de çıkışta acil toplantı olduğundan bahsediyorlardı.

___________

“Harry saat 5’e geliyor, gelmeyecekler galiba.”

Harry başını sallayarak saatine baktı, sonra da gözlerini kısarak okul binasını şöyle bir
süzdü. O sırada büyükannesinin porselen fincanlarını Crabbe ve Goyle’un elinden alan
Neville endişeyle konuştu:

“Çay takımlarına bir şey olursa büyükannem beni öldürür Harry. Artık gidelim mi?”
“Biraz daha Neville. Daha ilk oyundan geri çekilirsek asla başaramayız.”

Neville fincanların etrafında etten duvar örmekle meşgulken Draco kollarını kavuşturarak
Harry’nin yanına yanaştı. “Bilardo fikri şimdi kulağa nasıl geliyor Potter?”
“Tıpkı ilk seferinde olduğu kadar saçma, Malfoy. Kızlar bilardo sevmez, biz severiz—
geliyorlar! Neville, kurabiyeleri düzelt!”

Neville
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yarım
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ve

Goyle’un

parmaklarından söküp aralara sıkıştırırken Harry gülümseyerek Pansy’nin başını çektiği
kız grubuna doğru yürüyordu.

“Geç kaldınız, ama hiç önemli değil—“
“Fazla umutlanma Potter. Buraya kız kardeşlerime çok önemli bir şeyi ispat etmek için
geldim. KIZLAR, ŞU MANZARAYI GÖRÜYOR MUSUNUZ?”

Kızlar ilerde onlara şaşkın suratlarla bakan birbirinden çeşitli erkeklere bakıyorken Pansy
biraz daha öne çıkıp Harry’nin hemen önünde konuşmaya devam etti:

“Bunlar bizi tuzağa düşürmek için kurulmuş amatör planlardan başka bir şey değil! Önce
bir fincan çay, sonra bir demet gül—“
“Đyi fikir,” dedi Harry ve Ron’a not almasını işaret etti.
“Sonra yine eski oyunlar! Gözümüzü boyamalarına izin vermeyin! Anlaşıldı mı?”

Kızlardan koro halinde “Anlaşıldı!” nidaları yükselirken Pansy keyifle sırıtarak Harry’e göz
kırptı ve uçuk sarı eteğini savurarak arkasını dönüp ENE kız ordusuyla birlikte uzaklaştı.

___________

Ertesi gün Pansy ve Hermione ellerinde kitaplar, gülüşerek ön kapıdan giriyorken bir an
sonra suratlarına uzatılan kırmızı güllerle irkilerek durdular. Hermione kaşlarını çatarak
buketi iterken Pansy onun aksine buketi her kimin elindeyse sökerek alıp vurmak için
havaya kaldırdı ve sırıtan Harry’i gördüğünde dişlerini sıkarak buketi yere fırlattı.
Civardan geçen kızlardan bazıları acı dolu ifadelerle yere saçılan güzel çiçeklere

bakıyorken Pansy ayakkabısının hemen önündeki bir goncaya basıp sigara söndürürmüş
gibi ayağını döndürürken Harry güldü.

“Sana bütün güller feda olsun Pansy Parkinson!”
“Midemi bulandırıyorsun Potter—çekil! Çekil önümden!”

Pansy onu ittirip hızla yürürken Hermione de hala ona buket uzatmakla meşgul olan Ron
Weasley’i garip bakışlarla süzüp Pansy’nin arkasından koşturdu. Ron iç çekerek buketi bir
kenara koyarken Harry çenesini kaşıyor, arkadaşına yaklaşmasını işaret etti.

“Kızların üzerinde çalışmaya bir süre ara veriyoruz, herifleri topla, erkekler tuvaletine...”

___________

“Saçmalık.”

Draco yine itiraz edenler takımındayken arkasındaki Crabbe ve Goyle’da başlarını
sallıyordu. Onların arkasındaki Neville yandan eğilerek Harry’e gülümsedi.

“Bence işe yarayabilir.”
“Senin bir şey yapmana gerek yok Longbottom, zaten süt çocuğunun önde gidenisin.”

Neville kaşlarını çatarak Draco’ya bir bakış atarken Harry ellerini sallayarak onları
susturup lafa karıştı:

“Okulu bir hayvanat bahçesi olarak düşünün. Herkes aslanları sevmek ister, ama sadece
kedilerin yataklarına tırmanmasına izin verir. Şu anda hepimiz aslanlarız, ama kedi
olmamız gerekiyor ve bu işe önce postu değiştirmekle başlıyoruz. Bu kadar basit.”

Fikri mantıklı bulanlar başlarını sallıyorken Draco onları itip öne geçerek Harry’e meydan
okudu. “O zaman önce sen başla Potter.”
“Memnuniyetle,” dedi Harry ve elini Ron’a uzattı. “Tarak ve jöle.”

Ron sık dişli bir tarak ve bir kutu jöleyi verince Harry kutuyu lavabonun kenarına koyup
kapağını açtı ve parmaklarına bir miktar alarak saçlarını yatıştırana kadar her yanına
sürdü. Sonra da sık dişli tarakla siyah saçlarını yandan ayrıp güzelce taradı, kulaklarının
üzerine gelen tutamları itinayla arkayı taradı, ensesini de bir güzel yapıştırdıktan sonra
tarağı bırakıp diğerlerine döndü.

“Sonra da üzerimizdekileri düzelteceğiz.”

Harry gömleğinin açık düğmelerini tepesine kadar kapatıp tekrar Ron’a elini uzattığında
bu sefer de bir kravat geldi. Harry hızlıca bağlayıp güzelce taktı ve gömleğini
pantolonunun içine sokup kemerini düzeltti.

“Đşte bu kadar.”

Harry’nin etrafındakiler kararsız ifadelerle yüzlerini buruşturarak Harry’nin yeni imajını
inceliyorken Harry ellerini pantolonunun cebine sokarak Draco’ya baktı.

“Daha iyi bir fikrin varsa lütfen bizimle de paylaş Malfoy. Aslan kalmak istiyorsan da senin
seçimin. Hayvanat bahçesinin en yalnız hayvanı sen olursun.”

Draco bir an dişlerini sıkıp sonra ona bakanları şöyle bir süzüp ardından aynanın karşısına
geçti ve parmaklarını jöleye batırdı.

___________

Snape’in kimya dersi için sınıfın tüm kızları hazırken ders saatini beş dakika geçmiş
olmasına rağmen erkekler daha ortalıkta değildi. Snape yoklamasını çoktan almış ve
tahtanın yarısını da karmaşık formüllerle doldurmuşkan kapı açılıp Draco Malfoy
görününce Snape’le birlikte bütün kızlar da o tarafa döndü.

“Girebilir miyiz efendim? Müdür Dumbledore’dan geç kağıtlarımız var.”

Draco ve arkasındaki erkek grubu ellerindeki ufak kağıtları kaldırınca Snape hiç hoşuna
gitmese de girmelerini işaret etti.

“Geçin. Çabuk.”

Draco girip sıraların arasında yürüyorken her zaman yanında oturan Hermione gözlerini
kırpıştırarak ona bakıyordu. Sarışın delikanlının her zaman gözlerine düşen uzun saçları
düzgün bir şekilde arkada toplanmış, her zaman yakaları tepede giydiği polo tişörtünün
yakaları

ve

düğmeleri
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tamamlanmıştı. Daha da garibi her zaman parfüm içinde yüzmüş gibi dolaşan Malfoy
şimdi daha farklı bir şey kokuyordu. Daha hafif... Temiz...

Hermione ne koktuğunu anlamış, kaşlarını kaldırırken hemen yanındaki sıraya oturan
Malfoy’a bakıp mırıldandı:

“Yumuşatıcı?”
Draco gülümseyerek Hermione’ye dönüp onu şöyle bir süzdü. “Đyi dersler Granger.”

Hermione derhal bakışlarını kaçırarak önüne dönerken iki sıra ilerdeki Pansy’nin yanında
oturan Harry yanına dönmüş, Snape’in sırtının dönük olmasından faydalanarak kravatını
Pansy’e gösteriyordu.

“Nasıl? Rengi gömleğime uymuş mu—“
“Kapa çeneni Potter.”
“Senin görüşlerin benim için çok önemli Parkin—“
“Efendim, Harry Potter beni rahatsız ediyor.”

Snape bunu duyunca nefret dolu bir ifadeyle dönüp ekoseli gömleği ve rezil kravatıyla
ona gülümseyen delikanlıya baktı. “Sözlü notunun eksilere düşmesini istemiyorsan sesini
kes Potter.”

Harry başını sallayıp defterini açarken Snape tiksinir gibi bütün sınıfa şöyle bir bakıp iç
çekerek tekrar tahtaya döndü ve hiçbir şey anlatmadan yazmaya devam etti.

___________

“Demek imaj değiştiriyorlar, hmm...”

Pansy kızları bu sefer de müzik odasına toplamış, elindeki flütü avcuna vurarak bir sağa
bir sola gidiyorken Hermione önce diğerlerine bakıp sonra Pansy’e dönerek konuştu:

“Karşı atak yapmamız gerek. Malfoy yumuşatıcı kokuyordu Pansy. Hem de bahar kokulu!”

Kızlar dehşet dolu ifadelerle birbirlerine bakıp fısıldaşmaya başladıklarında Pansy elindeki
flütü piyanonun üstüne sertçe koyarak onların dikkatini çekti.

“Bizi bir parça jöle ve zevksiz kravatlarla kandırabileceklerini düşünüyorlarsa çok
yanılıyorlar. Onlara kendi ilaçlarından tattıracağız.”

Kızlar ilgili sesler çıkarırken Hermione gülümseyerek bacak bacak üstüne attı. “Aklında ne
var?”
“Erkekler en çok ne yaptığınızda sinir oluyorlar?”

Hermione’nin yanında ponpon kız üniformasıyla oturan Cho elini kaldırdı. “Maç izlerken
bir şey sorduğumda.”
“Giydiğim şey beni şişman mı gösteriyor dediğimde...”
“Ne düşünüyorsun diye sorunca...”
“Pizzadaki malzemelerin kalorisini hesaplamasını istediğimde...”
“Sınavlarda ondan yüksek not aldığımda.”

Hermione’nin söylediği şeyle bütün kızlar sessizleşip ona döndüğünde Cho Chang
yanındaki kızı şöyle bir süzdü. “Senin erkek arkadaşın yok ki Granger...”

Hermione bir şey söylemek için ağzını açtı, ama kelimeleri toparlayamayınca Pansy
duruma derhal el koydu. “Dikkatinizi buraya verin! Bu hafta erkeklerin çabalarını
ödüllendireceğiz... Onları çileden çıkararak!”

Kızlar keyifle gülerek alkışlarken Pansy da Hermione’ye göz kırpıp gülümsedi.

___________

Christina Aguilera – Bobblehead
Girls like you give girls a bad name
Trying to get a boy but you sound so lame
Thinking it's cute to act real dumb
But the jokes on you, you're stupid hon

Beden eğitimi dersi için Koç Hooch spor salonuna bir projektör getirmiş, Dünya Kupası
maçlarından birinin tekrarını oynatıyordu. Tribünlerdeki kızların bazıları (Hermione
Granger) kitap okurken diğerleri mesajlaşıp fısıldaşarak dedikodu ediyordu. Ponpon kızlar
grubu kendi aralarından bir şeyler konuşurken sonunda bir karara vardıklarında Cho önce
en önde oturan Koç Hooch’a şöyle bir baktı, sonra kızların arasından sıyrılıp en yukarda
oturan Draco’nun yanına gitti.

“Buradan izleyebilir miyim?”

Crabbe ve Goyle salak gibi sırıtarak mini şortuyla önlerinde dikilen Cho’ya bakıyorken
Draco da onu gördüğünde gülümseyerek hafifçe yana kaydı. Cho onun yanına oturup
bacak bacak üstüne attı ve bileğini Draco’nun bacağına sürterek ona doğru uzandı.

“Bir şey sorabilir miyim?”

Draco kulağına vuran nefesle dudaklarını ıslattı ve uzaktan onları izleyen Harry’e sırıtarak
başını salladı. “Tabii Cho.”
Cho onun Harry’le olan bakışmasını yakalamış, en masum sesiyle mırıldandı:
“Ofsayt nedir Draco?”

Draco’nun gülümsemesi anında silinerek kaşları çatılırken Cho ekranı işaret ederek
konuştu:
“Kaleye topu sürerken çok hızlı gidince mi oluyordu?”
“Hayır,” dedi Draco sertçe. Harry onun öfkelendiğini görünce parmağını kaldırıp başını iki
yana salladı. Draco ona gözlerini devirip Cho’ya döndü ve ekrandaki oyunu işaret etti.
“Topu kaleye süren oyuncuyu görüyor musun?”
Cho başını salladı. “Şu yakışıklı olan mı?”
Draco diğer yumruğunu sıkarak başını salladı. “Evet. Đşte onun takımından biri kale
çizgisine toptan ve rakip takımın oyuncularından daha yakın olursa—“
“Kale çizgisi nerede?”
Draco içinden küfürler ediyorken dişlerini sıkarak cevapladı. “Kalenin önündeki çizgi,
Cho.”
“A-haaa, anladım sanırım. Peki bir oyuncu topun nasıl önünde olacak, topu o sürmüyor
mu?”
Draco elini gözlerine kapatarak parmak uçlarıyla şakaklarını ovarken Cho sol tarafta
oturan Pansy’e bakıp sırıtarak göz kırptı.

___________

“Quiz sonuçların hiç hoşuma gitmedi Draco...”

Biyoloji öğretmeni Bayan Sprout üzerinde kırmızı harflerle 45 yazan kağıdı Draco’nun
önüne bırakıp dönerken delikanlı öfkeyle onun arkasından baktı, sonra da yanında oturan
Hermione’ye dönüp hafifçe eğilerek onun kağıdını dikizledi.

Hermione izlendiğinin farkında, kağıdı çevirerek tam puanın yazdığı köşeden tutarak
kırmızı 98’i gösterdi. “Đstersen seni Mayoz bölünmeye çalıştırırım Malfoy.”
“Rüyanda görürsü—“
“Harika bir fikir Hermione.”

Bayan Sprout’un sesiyle Draco şokla o tarafa bakarken Hermione gülümseyerek başını
salladı. “Benim için hiç problem olmaz efendim. Arkadaşımı seve seve çalıştırırım.”
“Evet, evet aynı fikirdeyim Hermione. Draco, eğer notunu yükseltmek istiyorsan haftada
iki kez Hermione’yle çalışacaksın. Çalışma notlarınızı ben de göreceğim.”

Draco itiraz etmek için bir anda ayağa fırlayınca onu gören Harry de elinde ne varsa
bırakıp ayağa kalktı. “Bence de süper fikir efendim! Ben de Pansy Parkinson’la çalışma
arkadaşı olmak istiyorum.”

Pansy irkilerek yanında dikilen Harry’e bakarken Harry başını eğmiş, sırıtarak ona
bakıyordu. “Eşeyli üremeyi hala öğrenemedim.”

Pansy dişlerini sıkarak önüne dönerken Bayan Sprout gururla parlıyordu. “Harika, harika!
Sene sonuna kadar herkesin bir çalışma arkadaşı olsun istiyorum. Bunların hepsi sözlü
notlarınıza pozitif puanlar olarak yansıyacak çocuklar.”

Sınıfta bir uğultu başlarken Pansy arkasını dönüp Hermione’ye baktı. Hermione endişeyle
dudaklarını

ısırırken

tenefüs

zili

çaldığında
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eşyalarını

toplayıp

kalktı

ve

Hermione’nin yanıbaşında durdu.

“Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmaz. Antrenman var. Salı Perşembe okul çıkışı ve
sadece 1 saat Granger. 4’te etüd salonunda ol. Beş dakika bile geciksen giderim ve
Sprout’un haberi olur.”

Hermione de kitaplarını ve çantasını alıp kalktı ve başını hafifçe kaldırıp Draco’nun
gözlerine baktı. “Anlaştık. Saat 4. Etüd odası.”

___________

“Bunu yanında bırakacağımı sanıyorsa—“
“Geliyor Pansy, geliyor!”

Hermione köşeyi dönen Harry’i gösterince Pansy hemen elindeki göz damlasının kapağını
açtı ve iki gözüne de damlatıp yüzünü buruşturarak ağlama pozisyonuna geçti. Hermione
harika olduğunu söyleyip onu koridora ittirince Pansy hemen Harry’nin önüne düşüp
hıçkırarak ağlamaya başladı.

“Harr—Harry!”

Harry irkilerek kollarına düşen kıza bakarken Ron da geriledi. Pansy dudaklarını bükerek
içini çekiyorken mızırdanarak konuştu:

“Claudia! Claudia ÖLDÜ!”

Pansy içi parçalanırcasına ağlayarak Harry’nin boynuna sarılınca Ron kaşlarını kaldırarak
fısıltıyla Claudia’nın kim olduğunu sordu. Harry onu eliyle savuşturup sonra geleceğini
söylerek Ron’u uzaklaştırırken Pansy’i belinden tutup yoldan çekti ve dolapların önünde
tekrar yere bıraktı.

“Pansy, hey, bana bak...”

Pansy burnunu çekerek başını kaldırıp akmış rimelleri ve yaşlı gözleriyle Harry’e baktı.
“Küçücüktü, daha bu sabah havucunu kemirirken izlemiştim—HARRY! CLAUDIA ÖLDÜ!”
“Hamsterından mı bahsediyorsun?”

Pansy başını sallayarak yeni bir ağlama krizine girince Harry etrafta ona bakanlardan
kurtulmak için genç kızı boş sınıflardan birine soktu. Pansy omuzları sarsılarak gidip bir
sıraya çökünce Harry de yandaki sıraya ona yaklaştırarak oturdu.

“Ne zaman oldu?”
“Öğlen... Annem görmüş... Harrrryyyyy!”

Pansy burnunu çekerek Harry’nin gömleğine asılınca delikanlı onun yüzünü tutarak
kaşlarını çattı. “Çok üzüldüm—yani, Claudia iyi bir hamsterdı.”

Pansy başını onun omzuna yaslamışken gözlerini devirerek derin bir nefes aldı ve tekrar
doğrululp Harry’i yakalarından sarstı. “Daha minicik bir hayvana bile bakamıyorum! Ne
yapacağım ben!? Geleceğim nasıl olacak—ya üniversiteye giremezsem! YA GERÇEK AŞKI
BULAMAZSAM HARRY!?”

Harry gözleri faltaşı gibi açılarak gerilerken Pansy elinin tersiyle burnundan akanları sildi,
sonra da eline bakıp tekrar Harry’e döndü. “Peçeten var mı?”
Harry başını iki yana sallayınca Pansy diğer eliye sıktığı gömleğe baktı ve Harry kılını bile
kıpırdatamadan gömleğin ucunu kaldırıp burnunu bir güzel sümkürdü. Harry dehşetle onu
izliyorken Pansy gömleğin ucunu güzelce katlayıp Harry’nin beline sıkıştırdı ve ayağa
kalktı.

“Sağol Potter. Sonra görüşürüz.”

Pansy çantasını koluna takıp toz pembe elbisesinin etekleri sallanarak sınıftan çıktı ve
kapıyı arkasından kapatırken köşede onu bekleyen Hermione’ye gülümsedi.

***

III
Everybody Else – Faker
I can't make her cry
My friends are wondering why
They always thought I'd be a cold heartbreaker
No, I'm just a faker

“Koş Pansy koş! KOŞ!”

Hermione saçları sırtına vura vura koşuyorken Pansy de elindeki kitapları düşürmemeye
çalışarak nefes nefese ona yetişmeye çalışıyordu.

“SAAT KAÇ!?”
Hermione kitapları diğer kolunda dengeleyip koşmayı bırakmadan saatine baktı. “Üç
dakika var! KOŞ!”

Đkisi etüd binasına girdiklerinde Pansy elini uzatıp Hermione’yi sırtından yakaladı ve
durdurdu. “Koştuğumuzu... görmesinler... nefeslen...”
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matarasındaki sudan büyük bir yudum alıp sonra Hermione’ye uzattı ve elinin tersiyle
ağzını silip Harry ve Draco’nun muhtemelen saniyeleri sayarak beklediği etüd salonuna
baktı.

“Hazır mısın?”
Hermione mataranın kapağını çevirerek kapatırken başını salladı. “Hazırım, gidelim.”

Kızlar nefeslerini kontrol altında tutmaya çalışarak gayet rahat bir tavırla salondan içeri
girerken okulun daha ikinci ayında doğal olarak etüd salonunda onlardan başka kimsenin
olmadığını gördüler. Harry oturduğu yerde kağıttan uçak yapıyorken Draco ayakları
masada, telefonuyla oynuyordu. Đkisi de kapıdan girenleri görünce Draco ayaklarını
indirdi ve Harry gülümseyerek uçağı Pansy’e yolladıktan sonra arkasına yaslandı.

“Tam zamanında bayanlar.”

Pansy ayağının ucuna düşen uçağa basıp geçerken Hermione de ondan ayrılıp Draco’nun
yanına geldi ve kitapları masaya bıraktı.

“Hazır mısın Malfoy?”
Draco önüne yığılmış kitaplara bakarken kaşlarını çattı. “Bu kadar çok kitapla ne işimiz
var? Ders kitabına ne oldu?”
“Bu ansiklopedilerde mayoz bölünmeyle ilgili çok güzel örnekler var.”

Draco daha ansiklopedi kelimesini duyduğu anda dehşete kapılmışken Hermione çantasını
boş bir iskemleye bırakıp onun yanına oturdu. “Evet, sen bunu al... sayfa 612.”

Draco sayfaları sararmış kalın kitaba bakmaya devam ediyorken Hermione ona dönüp
omzundan hafifçe dürttü. “Sayfa 612, Malfoy.”
Sarışın delikanlı yutkunarak kitabı açarken Hermione de memnun bir şekilde önüne
dönüp renkli kalemleri ve rapor tutacakları defteri çıkarıp masaya bıraktı.

___________

Pansy ve Harry beraber çalışmak yerine konuşmadan kitaplarını okuyorken Harry yan
masada sürekli bir şeyler anlatan Hermione’ye ve gözlerini açık tutmakta zorlanan
Draco’ya bakıp, sonra Pansy’e döndü.

“Pansy, sana önemli bir sorum var.”

Pansy sayfayı çevirirken usulca bir “Hıhım?” mırıldanınca Harry iskemlesini ona
yaklaştırarak kitabını da Pansy’ninkine bitiştirdi.

“Bebekler nereden geliyor?”

Pansy başını kaldırıp tam karşıya bakarken göz ucuyla Harry’nin sırıttığını görebiliyor,
dudaklarını ıslatarak ona döndü. “Ciddi misin Potter?”
“Çok. Đstersen hücre bölünmesinden gir, istersen de daha ‘duygusal’ kısımlardan başla.
Benim için fark etmez...”
“Pekala...”

Pansy oturduğu yerde iyice Harry’e dönerek delikanlının gözlerinin içine baktı. “Bebek
yapmak için bir kadın ve bir erkek gerekir...”
“Anlıyorum...”
Harry biraz daha ona eğildiğinde Pansy ellerini Harry’nin omuzlarına koyarak başını
hafifçe yana eğdi. “Sonra bu kadın ve erkek bir süre beraber takılırlar. Sinemaya giderler,
yemek yerler, öpüşürler...”

Harry gülümseyerek başını sallarken Pansy de bakışlarını onun dudaklarına indirerek
konuşmaya devam etti:
“Sonra bir gün bir adım daha ileri gitmeye karar verirler...”
Harry alt dudağını ısırarak yarı aralık gözlerle Pansy’nin hareket eden dudaklarına
bakıyorken genç kız devam ediyordu:
“Ve sonra erkek başka bir kızı öper—BEBEK FALAN OLMAZ!”

Pansy ellerinin altındaki omuzlara tırnaklarını geçirip Harry’i iterek kalktı ve kitaplarını
toplayıp çantasını koluna astığı gibi öfkeli adımlarla kendini salondan dışarı attı. Pansy’nin
ani çıkışına tanık olan Hermione ve Draco aynı anda Harry’e bakınca delikanlı ellerini
kaldırdı. “Yemin ederim bir şey yapmadım!”
“Varlığın yeter Potter.”

Harry gözlerini devirirken Hermione saatine bakıp ayaklandı. “Biz de çalışmayı bitirelim
Malfoy. Gidip Pansy’e bakacağım...”

Draco itirazın i’sini bile etmeden telefonunu kaptığı gibi uzaklaşırken Hermione de
kitaplarını toplayıp koşar adımlarla salondan çıkınca Harry ot gibi yapayalnız kalmış,
etrafına bakındı.

___________

Pansy otobüs durağında oturmuş, ayağının ucundaki taşları itekliyorken Hermione yanına
gelip çöktüğünde ona baktı. “Erken çıkmışsın.”
“Draco zaten uyumak üzereydi—Pansy, ne oldu?”
Pansy omuzlarını silkerek tekrar önüne döndü. “Hiçbir şey.”
“ENE’nin Harry’le bir ilgisi mi var?”

Pansy irkilerek Hermione’ye bakınca arkadaşı ilgiyle kaşlarını kaldırdı. “Var mı?”
“Hayır! Nereden çıkardın Herm?!”
“Bilmem... Benim Draco’dan nefret etmem anlaşılabilir, çünkü bana çoğu zaman
parazitmişim gibi davranıyor, ama Harry...”
“Harry ne!?”
“Harry senden hoşlanıyor Pansy.”

Pansy dudaklarını birbirine bastırarak yutkunurken durağa yaklaşan otobüsü görünce
ayağa fırladı. “Otobüsüm geldi Hermione, yarın görüşürüz.”

Pansy otobüs daha durağa gelmeden koşturarak kapısına dayanınca Hermione kaşlarını
çatarak onun arkasından baktı.

___________

Britney Spears – One Kiss From You
When it's warm outside
And the look in your eyes
Is longing to show me the way
I don't want to wait

4 ay önce...
Hogsmeade Yaz Kampı

Pansy geceliğini giymiş, aynanın önünde saçlarını tarayarak yatmaya hazırlanıyorken üç
kişi kaldıkları odaya bir yaş küçük Ginny Weasley ve Luna Lovegood girdiğinde kaşlarını
çatıp kıkırdayan kızlara baktı.

“Ne oldu? Neden gülüyorsunuz?”

Ginny ve Luna gülmekten çok heyecandan vızırdıyorken el ele tutuşup zıplayarak
Pansy’nin yanına geldiler. “Oliver Wood hepimizi bu gece göl kenarına davet etti!
Erkeklerle oyun oynayacakmışız!”
“Bu saatten sonra çıkamazsınız—“
“Ama Pansy! Sen de başımızda olursan bir şey olmaz—“
“Hem herkes gidiyor!”
“Hadi Pansy!”
“Lütfen lütfen lütfen?”

Pansy iç çekerek saçlarını topladı ve ayağa kalkıp geceliğini gösterdi. “Şimdi bir de bana
üzerimi mi değiştirteceksiniz?”
“Đstersen geceliğinle git!”
“Millicent hep pijamasıyla çıkıyor...”

Pansy gözlerini devirerek yatağının altından bavulunu çekti ve siyah bir atletle gri şortunu
çekip hala heyecandan titreyen kızlara baktı. “Tamam, gidin siz de ruj mu süreceksiniz,
saçınızı mı yapacaksınız—“
“Süpersin Pansy!”
“En büyük sensin!”

Ginny ve Luna kıkırdayarak odadan çıkarken Pansy geceleğini çıkarıp yatağa attı.

___________

Pansy peşinde dolaşan küçük sınıf kızlarla birlikte göl kenarına geldiğinde Oliver Wood
gülümseyerek onları karşıladı. “Hoşgeldiniz kızlar. Siz de isimlerinizi kağıtlara yazıp
kesenin içine atabilirsiniz...”

Ginny ve Luna koşturarak o tarafa giderken Pansy sol tarafta kurulu çadırı gösterdi. “O ne
işe yarayacak?”
Pansy’nin sorusunu göl kenarında oturmuş, gecenin bir körü oltasıyla balık tutmaya
çalışan Harry cevapladı:
“Cennette 7 dakika oynuyoruz. Ulu orta olmaz, ayıp...”

Pansy kaşlarını çatarken Harry sırıtarak tek eliyle yanındaki çimlere şöyle bir vurdu.
“Gelsene Parkinson...”
Pansy gidip Harry’nin yanına oturduğunda gülerek oltaya baktı. “Gece balıkçılığımı
yapıyorsun Potter?”
“Gece atıştırmayı seven obez balıkları yakalamak için bekliyorum. Bir tanesi bile kuzenim
Dudley gibiyse tek balık kampın yarısını doyurur.”

Pansy gülümseyerek suyu izliyorken Wood bütün isimlerin hazır olduğunu ilan ederek
herkesi yanına çağırdı. Kızlar ve erkekler karışık halde bekliyorken çoktan birbirini gözüne
kestirmiş olanlar fısıldaşıyor, bir alt sınıftaki kızlar gözlerini Wood’dan alamıyorlardı.

“Herkesin isimleri bu kesenin içinde—ben de dahil.”

Ginny ve Luna kıkırdarken Pansy gözlerini devirdi, ama Wood onları görmüyor, iki keseyi
de sallayarak ağzını açtı. “Kızlar siz erkekler kesesinden, erkekler siz de kızlar kesesinden
seçeceksiniz—tabii hemcinslerinin keselerinden seçmek isteyen varsa hiç çekinmesin.”

Kaçamak bakışlar grup içinde dolaşırken Wood keselere kimsenin yanaşmadığını görünce
kaşlarını çattı. “Hadi?”
“Ben çekerim!”

Harry oltasını yere bırakıp öne çıkınca Pansy gülerek onun elini keseye sokup iyice
karıştırmasını izledi. Harry sonunda bir kağıdı beğenmiş, dilinin ucunu dışarı çıkarıp tortop
olmuş kağıdı açarken sırıtarak Pansy’e baktı.

“Pansy Parkinson.”

Pansy kaşlarını çatarak ismini yazmadığını söylediğinde Ginny ve Luna kaçışınca gözlerini
devirerek kollarını kavuşturdu. “Ben ismimi keseye atmadım.”
“Belli ki biri atmış Pansy,” dedi Wood ve önce Harry’i, sonra da çadırı işaret etti.
“Oyunbozanlık etme. 7 dakika istersen somurtup oturabilirsin, seni çekecek olan Harry.”

Pansy gözlerini kısarak Wood’a ölümcül bir bakış atarken Harry çoktan çadırın önüne
gelmiş, girişi açık tutarak Pansy’e seslendi. “Hadi Parkinson, cennet bekliyor.”

Pansy çimleri eze eze gidip yere çökerek çadırın içine emekledi, onun ardından Harry de
içeri girip fermuarı çektikten sonra el fenerini yakınca Pansy atılıp feneri onun elinden
kaptı. “Sonra dışardan bizim gölgelerimizi izlesinler, değil mi? Hayır Potter.”

Fener kapanıp çadır karanlığa gömülünce Harry fısıldadı:
“Ne yapmak istersin?”
“Hiçbir şey. Oturalım, sonra çıkalım.”
“Olmaz.”
“Ne demek ‘olmaz.’? Bal gibi de olur.”
“Pansy...”
“Efendim?”
“Neredesin?”

Karanlıkta Pansy’nin gözlerini devirmesi görünmüyorken genç kız uzanarak elini Harry’nin
bacağına koydu. “Buradayım.”
“Yaklaş.”
“Hayır Potter.”
Harry’nin sesinden gülümsediği belli oluyordu. “Hadi ama, bu son yaz kampı, her sene
iliğimi kurutuyorsun—“
“Öyle bir şey yapmıyorum.”
“Aslında iyi anlaşıyoruz, değil mi?”

Pansy elini çekip kollarını kavuştururken Harry onun ne yaptığını görmüyor, konuşmaya
devam etti:
“Geçen gün öğle yemeğinde, sonra akşam film izlerken—“
“Olabilir. Arkadaş olabiliyorsak öpüşmek zorunda değiliz.”
“Ben bir deneyelim derim.”

Hemen ardından Pansy dizlerine kapanan sıcak elleri hissedince Harry oturduğu yerde
ona uzanmış, nefesi genç kızın dudaklarına vuruyordu. “Buradasın...”
“Harry—“
“Sadece öpeceğim, ısırmam merak etme.”

Pansy karanlıkta kendi kendine gülümserken Harry biraz daha yaklaşınca gözlerini
kapatarak o da uzandı ve dudakları birleşti.

Harry artık Pansy’nin nerede olduğunu iyice kavramış, bacaklarını açarak genç kızı
belinden kendine çekerken Pansy de dizleri üzerinde, Harry’nin omuzlarına tutunarak ona
yaklaştı. Đkisi gayet sakince öpüşüyorken Harry elini Pansy’nin beline ve sırtına kapatıp
onu çektiğinde Pansy dengesini kaybederek Harry’nin boynuna sarıldı ve saçlarına
tutundu.

Harry usulca arkaya yatarken Pansy gülümseyerek onun üzerine uzanınca dudaklarını
çekerek fısıldadı:
“Hani sadece öpecektin?”
“Bu da yanında hediyesi...”
Pansy ufacık bir gülüşle hediyeye bir de kurdele kondururken Harry uzanıp onun
dudaklarını yakaladığında kendini iyice altındaki delikanlıya bastırdı. Yavaş yavaş eller
aşağı inip tişörtleri sıyırırken gerizekalı Wood dışardan sürenin dolduğunu bağırınca Pansy
irkilerek ayağa fırladı. Harry yattığı yerde bir küfür fısıldayarak doğrulup fermuarı açınca
Wood sırıtarak çadıra eğildi. “Cennet nasıldı?”
“Senin zebaniliğin olmasaydı daha güzel olacaktı—gel Pansy.”
Pansy elini uzatıp Harry’ninkini tutarak çadırdan çıkarken Wood sıradaki çifti çadıra davet
etti.

___________

Britney Spears - Heart
Oh, heart, I’m not sure it’s been long enough
To say that what I feel is really love
There’s just one way to learn, sometimes we’ll get hurt
And right now it’s our turn

“Pansy, şu postaları odalara dağıtır mısın, benim işim var!”

Wood bütün zarfları Pansy’nin eline tutuşturup uzaklaşırken Pansy sıkıntıyla iç çekerek ilk
zarfın üzerindeki ismi bulmak için erkeklerin kulübelerinin olduğu tarafa yürüdü.

“Seni görmek için bu kadar yol geldim, karşılaman bu mu Harry?”

Pansy duyduğu yabancı sesle kaşlarını çatarken ufak adımlarla ilerleyip kulübenin
yanından eğildi ve ilerde Harry’le birlikte duran kızı görünce hemen başını geri çekti.

“Yabancıların kampa girmesi yasak Lavender, nasıl becerdin?”
“Ben yaparım—gel buraya.”

Sonra bir anda ses kesilince Pansy burnunun ucunu çıkarıp ne olduğuna baktı ve
Lavender denen kızın Harry’i öperek başka bir kulübeye yasladığını görünce içinden bir
şey koparak hızla geri çekildi ve koşturarak uzaklaştı.

Yolda onu gören Ginny ve Luna onlara posta olup olmadığını sorunca Pansy bütün zarfları
onlara atıp öfkeyle kendini odasına kapattı. Ginny ve Luna yerdeki zarfları topluyorken
Harry de biraz uzaklara uçmuş bir tanesini alıp onlara verdi.
“Kızlar, Pansy’i gördünüz mü?”

Luna kulübeyi gösterirken Ginny zarfları dizerken Harry’e baktı. “Zarfları kafamıza atıp
gitti.”

Harry gülerek onları bırakıp kulubüye giderken Pansy pencereden onu görmüş, kapıyı açıp
dışarı çıktı.

“Hey, göl kenarına gelir misin—“
“Çekil Potter, işim var.”

Harry omzundan itilerek sendelerken Pansy saçları savrularak arkasını dönüp onu şöyle
bir süzdü. “Ayrıca peşimde kuyruk olmayı da bırak. Sıkıldım...”
“Ama—“
“Sıkıldım, bırak.”

Harry kaşlarını çatarak ellerini şortunun ceplerine sokarken Pansy önüne dönüp bir daha
Harry’e hiç güleryüz göstermemek üzere uzaklaştı.

***

IV
Kızlar bu sefer de gösteri salonunda toplanmış, her biri kırmızı koltuklarda oturuyorken
Cho Chang tırnaklarını törpüleyerek mırıldandı:

“Sonunda başaramayacaklarını anladılar sanırım. Ne zamandır sesleri çıkmıyor...”

Bunu duyan Pansy sahneden onlara seslendi. “Fırtına öncesi sessizlik! Çok büyük bir şey
planlıyor olmalılar.”
“Ne gibi?” diye sordu Cho ve gülerek diğerlerine baktı. “Hepimize sevimli ayıcıklar ve
çikolata mı alacaklar?”
Kızlardan bazıları hiç itiraz etmeyeceklerini söyleyince Pansy sahnenin dibindeki spotu
alıp onların suratlarına çevirdi. “Kendinize gelin! Ettiğiniz yemini ne çabuk unuttunuz?”
“Aslında Pansy,” dedi Cho ve törpüyü çantasına atıp ayağa kalktı. “Bu ENE işi biraz sıkıcı
olmaya başladı. Ne kadar oldu? 4 ay? Sene sonuna kadar dayanabilir miyim bilmiyorum.”

Ponpon kız takımındaki diğer kızlar da başlarını sallayınca Pansy spotu kendine çevirip
ellerini beline koydu. “O zaman gidin, ama yaptığınız ihaneti unutmayın—“
“Pansy—“
“Gün gelip kalbiniz kırıldığında ağlayacak omuz bulmayınca—“
“Pansy—“
“Đşte o zaman ENE’de kız kardeşlerinizin—“
“Pansy!”
“Ne var Hermione?!”
“Saat 4’e geliyor, bugün Perşembe.”

Pansy spotu ayağıyla iterek rastegele bir yere döndürdü ve sahneden atlayarak aşağı
indi. “Sen git, ben gelmiyorum.”
“Ama sözlü notları—“
“Bir şey olmaz. Hem Harry de iki haftadır gelmiyor, ben onu rapor etmezsem o da beni
etmez. Sen git.”

Hermione iç çekerek çantasını alıp giderken Pansy hem ona hem de grup halinde ENE’den
ayrılan kızların gidişine bakıp kırmızı koltukların birine çöktü. Ne yapıp edip kızların
güvenini tekrar kazanması gerekiyordu.

___________

Glee Cast – Gives You Hell
When you see my face
I hope it gives you hell.

“Sessiz ve derinden ilerliyoruz arkadaşlar...”

Soyunma odasında toplanan erkekler memnuniyetle birbirlerine gülümseyip el sıkışırken
Harry onlara bakarak ilk zaferlerini tekrar hatırlattı.

“Bu hafta başında ponpon kız takımını ENE’nin pençelerinden kurtarmayı başardık—bir
dakika, Malfoy nerede?”

Herkes etrafına bakınıyorken Ron saati göstererek cevapladı:
“Saat 4, Hermione’yle etüdü var.”

Harry saati yeni fark etmiş, gözleri büyüyerek çantasını yerden kaptığı gibi kapılara
koştu. “Aslansınız kaplansınız, ama ben geç kaldım!”

Harry sendeleyerek koşturup binadan çıktığında okul çıkışına yürüyen Pansy’i görünce hiç
düşünmeden ona seslendi:
“Parkinson! Geldim! Geldim, buradayım!”

Pansy ona bakmadan yürümeye devam ediyorken Harry bu sefer etüd salonunu boşverip
ona koşmaya başladı. “PANSY!”
Biraz yaklaşınca Pansy’nin kulaklıklarla müzik dinlediği belli olduğunda Harry onun dibine
gelip kulaklıklardan birini çekip çıkardı. Pansy irkilerek ona bakınca Harry gülümseyerek
genç kızın elindeki iPod’u işaret etti. “Ne dinliyorsun?”
“Sen neden buradasın?”
“Saat 4. Çalışmayacak mıyız?”
“Đki haftadır gelmiyorsun.”
“Vaftiz babamda kalıyordum, evi uzak—“
“Haber verebilirdin.”
Harry gülümseyerek başını salladı. “Haklısın, ama sen nasılsa beni istemiyorsun,
umrunda olmaz diye düşündüm.”

Pansy diğer kulaklığı da çıkarıp iPod’u kapatırken Harry eliyle arkasını işaret etti.
“Çalışacak mıyız?”
“Hayır.”

“Peki...”

Pansy hala otobüs durağına doğru yürüyorken Harry’nin de yanından ayrılmayacağını fark
edince durup ona baktı. “Çalışmayacağız dedim, gitsene Potter.”
“Otobüse binmem de mi yasak? Evime gidiyorum.”
“Benden uzakta bin.”
“Aynı duraktan biniyoruz.”

Pansy sertçe dönüp uzaklaşırken Harry iki adım sonra yine onun yanındaydı. “Neden
benden nefret ediyorsun?”
“Etmiyorum.”
“O yüzden mi suratıma tükürür gibi konuşuyorsun.”

Pansy sinirle gülerek başını çevirirken Harry onun kolunu tutarak durdurdu. “Pansy, sana
bir şey mi yaptım?”
Sakin soruyla Pansy afallamış, gözlerini kırpıştırırken Harry onun kolunu bırakop
çantasına asılarak diğer elini de cebine soktu. “Ciddiyim. Dernekleri unut, ben mi sana bir
şey yaptım? Söyle, çünkü ben bulamıyorum.”
“Düşünüyor musun ki?”
Harry gülümsedi. “Düşünmüyor gibi miyim?”

Pansy derin bir nefes alarak yaklaşan otobüse baktı, sonra da aylardır tuttuğu baklayı
çıkarttı. “Lavender kim?”
Harry bunu duyunca irkildiğinde Pansy zehirli bir gülümsemeyle ona baktı. “Sizi gördüm.
Kampta. Hem de o çadır gecesinden tam bir hafta sonra Harry. Öncesinde bana bir şey
söylememen yeterince pislik değilmiş gibi bir de sevgilinle seviştikten sonra gelip beni
göle davet ettin.”
“Pansy—“
“Yalansa söyle.”

Harry ağzını açıp kapatarak uygun bir cevap arıyorken Pansy başını salladı. “Ben de öyle
tahmin etmiştim. Daha etüde gelemeyeceğini haber vermeyi bile düşünemiyorsun Harry.”

Harry bakışlarını kaçırarak başını eğerken Pansy onu bırakıp otobüsü kaçırmamak için
koşturdu ve bindiğinde kapanan kapıların ardından kaldırımdaki delikanlıya baktı...

___________

“Bugün diğer kitaba geçiyoruz—“
“Potter ve Pansy nerede?”

Hermione boş salona bakıp tekrar Draco’ya döndü. “Bugün gelmeyecekler.”
“Potter geçen hafta da gelmedi. Ben neden her seferinde buradayım Granger?”
Hermione defterine günün tarihini atıp yanındaki sarışına baktı. “Bilmem, neden
buradasın Malfoy?”

Draco aldığı cevabı beğenmiş olacak ki hafifçe gülümseyerek önündeki kitaba baktı.
“Kaçıncı sayfa—“
“Gerçekten Malfoy. Neden geliyorsun? Biyoloji notların rezalet. Sözlülerin üçünden de 100
alsan bile geçemiyorsun.”
“Bana ders vermek isteyen sensin, gelmezsem kabin kırılır Granger.”

Hermione sesini kesip önüne dönünce bu sefer Draco şüpheyle ona döndü. “Gerçekten
kalbin kırılır mı?”
“Çalış Malfoy, belki kitaplardan bir şey öğrenirsin—“
“Benden hoşlanıyor musun Granger?”

Hermione şokla ağzı açılarak yanındaki yakışıklı—aptal Malfoy’a baktı. “Öyle bir şey yok.”
Draco kaşlarını kaldırarak gülümsedi. “Seni yargılamıyorum, zevklisin Granger—“
“Kapa çeneni Malfoy. Çalışmayacaksak ben gidiyorum.”
“Başka bir şey yapmak istersen—“
“Pislik.”

Hermione ayağa kalkarak Draco’nun önündeki kitabı delikanlının parmaklarının üzerine
sertçe kapatıp çantasını kaptı ve arkasındaki acı dolu inlemelere aldırmadan kendini
salondan dışarı attı. Tuvaletleri geçip en yakın çıkışa koşarken kapıları açıp serin hava
yüzüne çarpınca tam rahatlamıştı ki Draco arkasından seslenince içi hoplayarak tekrar
koşmaya başladı.

“GRANGER! BURAYA GEL! PARMAKLARIMI KIRACAKTIN!”
Hermione koşarken dönüp bir an için arkasına baktı. “Keşke kırılsalardı!”
“Demek öyle—seni küçük şeytan—“

Hermione o anda çantasının kolundan yakalanıp sendelerken Draco onu kollarından
sardığı

gibi

yerden

kaldırıp

çevirerek

tekrar

okul

çırpınıyorken onu saran kollar güçlü, oralı bile olmuyordu.

yoluna

döndürdü.

Hermione

“Bırak beni Malfoy!”
“ ‘Keşke kırılsalardı,’ demek... Öyle olsun Granger—“
“Ne yapacaksın? Issız bir köşeye götürüp kesecek misin? Pislik—“
“Çok film izliyorsun Hermione.”

Hermione adını duyunca bağırmayı bırakıp sadece debelenirken Draco onu merdivenlerin
dibindeki duvarın yanında yere indirince derhal dönüp kaçmaya yeltendi, ama uzun
boyuyla Draco önünde durunca genç kız başını kaldırarak ona baktı. “Ne yapacaksın?”
“Benden hoşlanıyor musun?”
“Hayır dersem ne yapacaksın?”
Draco gözlerini devirerek bir adım geriledi. “Saldırmayacağım Granger, sakin ol.”
“Ben sakinim! Sapıtan sensin!”
“Sen başlattın! Ansiklopediyi parmaklarıma kapattın! Hala sızlıyor!”

Draco kızarmış parmaklarını Hermione’nin suratına kaldırınca genç kız bir an acıyla
kaşlarını

çattı,

ama

hemen

sonra

tekrar

Draco’nun

gözlerine

baktı.

“Senden

hoşlanmıyorum Malfoy. Şimdi lütfen yolumdan çekilir misin?”

Draco sinirle dudaklarını birbirine bastırıp ağrıyan eliyle kovarmışçasına Hermione’ye yolu
gösterince genç kız çantasına asılarak yürümeye başladı, ama birkaç adımdan sonra
durup arkasına döndü. “Biraz buz koy, bir şeyi kalmaz.”

Parmaklarını ovan Draco gözlerini devirerek merdivenleri çıkarken Hermione onun
arkasından bakıp dudaklarını kemirerek tekrar yola koyuldu.

___________

Glee Cast – The Boy Is Mine
He belongs to me
The boy is mine.

“Granger!”

Hermione ve Pansy kızlar tuvaletine girecekken arkalarından seslenen Cho Chang’in
sesiyle o tarafa döndüler. Cho büyük bir hiddetle mavi ponpon kız eteğini savurarak
geliyorken Pansy yanındaki Hermione’yi kenara alıp öne çıktı.

“Derdin nedir Cho?”
“Seninle işim yok Pansy. Granger, beni iyi dinle. Draco benim. Anladın mı?”

Hermione şaşkınlıkla kaşlarını çatarken Pansy de en az onun kadar şaşırmış, Cho’yu
göğsünün ortasından parmaklarıyla iterek göz göze geldi. “Ne saçmalıyorsun Chang?”
“Küçük arkadaşın çalışma bahanesiyle erkek arkadaşımın aklına giriyor.”
“Ve sen bunu nereden duydun?”
“Draco’nun kendisinden!”
Cho’nun arkasındaki Patil ikizlerinden biri hemen araya girdi. “Dün gece yatakta
Hermione’in adını—“
“PADMA!”

Esmer kız korkuyla gerilerken Pansy gülmemek için kendini zor tutuyordu. Onlar bağırıp
çağırırken Hermione utançtan yerin dibine girmek üzere, Pansy’i kolundan çekiştirmeye
başladı. “Bırak Pansy, gidelim—Malfoy senin olsun, benim gözüm yok Cho. Đsimleri
karıştırıyorsa da o sizin sorununuz.”

Pansy gülerek başını salladı ve Hermione’yi işaret edip “Ne dediyse ondan!” diyerek geri
geri yürürken köşeyi döndüklerinde düzüne dönüp Hermione’nin koluna girdi.

“Başarmışsın!”
“Sus Pansy.”
“Susamam! Draco Malfoy yatakta senin adını söylüyor!”

Hermione ne kadar utansa da gururu okşanmış, saklı bir gülümsemeyle başını çevirince
Pansy gülerek onun koluna sarıldı.

***

V
Britney Spears – Baby One More Time
My loneliness is killing me
I must confess, I still believe
When I'm not with you I lose my mind
Give me a sign
Hit me baby one more time

“Đzin kağıtları çocuklar, önce izin kağıtları sonra otobüs—Neville bu kimin imzası?”

Koç Hooch yarıyıl tatilini Hogsmeade’de geçirmek için imzalanması gereken kağıda
bakıyorken

Neville

utana

sıkıla

büyükannesinin

gözlerinin

iyi

görmediğinden

bahsediyordu. O sırada ikinci bir sırada Kimyacı Snape hızla kağıtları kontrol edip
öğrencileri otobüslere yolluyorken Pansy ve Hermione de kağıtlarını verdikten sonra sarı
otobüslerin birine bindiler.

“KSS listeleri verdi mi?”
“Daha değil. Potter dün gece mail yollamış, kampa vardığımızda verecek.”

Đkisi yan yana arkadaki koltukların birine çökünce diğer kızlar da etraflarını sardı.
“Duyduklarımız doğru mu?”
“Biz kaybedersek ENE kapanacak mı?”
“Annem odada başka bir erkekle kalacağımı öğrenirse beni keser Pansy!”

Kızlar endişeden çok gülüşerek birbirlerini dürtüyorken Pansy etraflarında öğretmen
olmadığından emin olunca kızlara döndü. “Sadece bir gece odamıza alacağız. Kurallar
belli. Sabah olduğunda en az puanla bitiren takım kaybeder. Öpüşmemeye çalışın, ama
olur da sonuna kadar giderseniz—biriniz bile—ENE biter kızlar. Biter.”

Kızlar endişeyle birbirlerine bakarken otobüse Cho Chang ve takımı bindiğinde ENE’nin
sohbeti bitti ve Hermione yerinde çökerek çantasından bir kitap çıkarıp yüzüne doğru
tuttu.

___________

Kampta odalara yerleşimler tamamlandığında Hooch ve Snape akşam yemeğine kadar
onlara birkaç saat verip kafalarını dinlemeye çekilmişlerdi. Bu ENE ve KSS’nin listeleri

paylaşması için yeterli bir zamanken iki derneğin de başkanı gruplarını kamp yerinin biraz
ilerisindeki düzlüğe toplamıştı.

Atıştıran kar ya da soğuk kimsenin umrunda değilken kızların başı olan Pansy öne çıkıp
erkeklerin başı olan Harry’nin uzattığı listeyi alarak üzerindeki isimlere bakınca şokla
ağzını açtı. “Bu ne demek oluyor Potter!?”
“Kızlarına sorabilirsin, hepsiyle e-mailleştik—“
“Benim neden haberim yok—Hermione’nin niye haberi yok?!”

Harry’le birlikte arkadaki Malfoy da sırıtınca Hermione kızları iterek öne çıktı ve Pansy’nin
elindeki listeyi çekip kendisi baktı.

Hogsmeade Kamp Savaşları
ENE vs. KSS
Eşleşmeler
Pansy Parkinson – Harry Potter
Hermione Granger – Draco Malfoy

Başlangıç Puanı: (Her iki takım için 500)
Aşağıdaki eylemleri başlatan takımdan belirtildiği kadar puan kesintisi yapılacaktır.
Dokunmak: -5
Sarılmak: -10
Öpüşmek: -30
Son nokta: -500
Kaybeden takım derneğini kapatır.
Onaylayanlar
ENE Dernek Başkanı
Pansy Parkinson

KSS Dernek Başkanı
Harry Potter

“Hayır! Diğer kızlar nerede—500 puan çok az!”

Hermione itiraz edebildiği her şeye bir kulp bulmakla meşgulken Pansy hiddetle dönüp
kızlara baktı. “NEDEN BANA BĐR ŞEY SÖYLEMEDĐNĐZ!?”

Kızların arkasından Cho Chang’in sesi duyulduğunda Pansy ellerini yumruk yaparak beline
koydu.

“Hadi ama Pansy. Başkanımız kendine hakim olamıyorsa biz ne yapalım?”
“Sen ENE’de değilsin Chang!”
“Yeminimi dün yeniledim. Bize yaptığımız işin gerçek olduğunu kanıtlamak için al sana
fırsat.”

Pansy bakışlarını kızların gözlerinde dolaştırırken hepsine karşı çoktan yenildiğini anlamış,
dağlardaki tüm karları eritebilecek kadar kızgın bir nefretle dolmuştu. Hermione hala bu
eşleşmelerin imkansız olacağını söylüyorken Pansy kağıdını onun elinden alıp elini Harry’e
uzattı. “Kalem, Potter.”
Hermione dehşetle arkadaşını izliyorken Pansy kalemi aldığı gibi kağıdı dizinin üzerine
koyup imzaladı, sonra da Hermione’ye uzattı.
“Đmzanı at—“
“Ama Pans—“
“At dedim! At Hermione!”

Pansy’nin aklını kaçırmasından korkan Hermione kağıdı alıp aceleyle imzaladıktan sonra
Harry’e verdi. Pansy öfkeden delirmek üzere, Harry’e bakıp parmağını suratına doğru
kaldırdı.

“Bu gece 12’de kapımızda ol. Sen ve Hermione yer değiştireceksiniz. Snape ya da
Hooch’a görünen kaybeder, anladın mı Potter?”

Hermione hala korkuyla bir Pansy’e bir Harry’e bakarken KSS’nin gözü kara başkanı
Potter son noktayı koyacağından emin, başını salladı.

“Bu gece 12. Bekle beni Parkinson.”
“Ah öyle bir bekleyeceğim ki Potter...”

___________

Britney Spears – Boys (Co-ed Remix)
Boys!
Sometimes a girl just needs one.

“Ya Snape görürse—Pansy ben yapamayacağım galiba...”

Hermione paltosunu çıkarmak üzereyken Pansy tekrar çekip onun omuzlarından geçirdi.
“Yapacaksın. Bu işe biz başladık biz bitireceğiz Herm.”

O sırada kapı vurulunca Pansy vakit kaybetmeden açtı ve yumruk yaptığı ellerine üfleyen
Harry’i içeri çekip Hermione’yi dışarı attı. “Koş! Kimse görmeyecek koş!”

Hermione arkasından biri kovalıyormuş gibi koşarak Harry’nin kapısını açık bıraktığı
kulübeye girince Pansy de kendi kapılarını kapatıp paltosunu çıkaran Harry’e döndü.

“Potter...”
“Pansy...”

Pansy seviye değişikliğine gülümserken odanın ortasına gelip üzerindeki uzun kollu penye
geceliği eteklerinden tutup sıyırdı ve başından çekip çıkararak ağzı açılan Harry’nin
suratına fırlattı.

Harry güzel kokan geceliği yumak yapıp yere bırakırken siyah dantelli çamaşırlarla
karşısında duran Pansy’e baktı. “Acımasızsın Pansy, hakkını veriyorum.”
“Sen bana ne getirdin Harry?”
“Hiçbir şey.”
“Hiçbir şey?”

Harry sırıtarak başını salladı ve paltosunu çıkarıp derhal yarıçıplak kalınca Pansy sırıtarak
ellerini beline koydu. “Zekice...”
“Altımı da çıkaracaktım, ama Küçük Harry üşür diye korktum.”

Pansy gülerek bakışlarını kaçırırken Harry kafasında kendi hanesine ek puanları yazmış,
paltosunu odanın bir köşesine fırlattı.

___________

Hermione kendini içeri attığı gibi kapıyı kapatıp sırtını o tarafa vererek telefonuyla
oynayan Draco’ya baktı.

“Evet, geldim.”
Draco başını kaldırıp kapıdaki kıza şöyle bir baktı, sonra telefonuna dönüp yatakta yanını
işaret etti. “Otur...”

Hermione paltosunu çıkarmadan gidip onun yanına oturduğunda Draco telefonu bırakıp
onu ensesinden yakaladığı gibi dudaklarına yapışınca Hermione şaşkınlıkla bir ses çıkarıp
Draco’nun kollarına tutundu.

“Ma—Malf—Draco!”
Hermione sonunda bir açıklık bulunca Draco’yu üzerinden ittiği gibi yataktan kalktı. “Ne
yapıyorsun!? 30 puan kaybettin!”
“Puanları takar gibi bir halim mi var Granger?”
“Seninle yatacağımı sanıyorsan avcunu yalarsın. Gerekirse sabaha kadar tuvalette
otururum.”

Draco sırıtarak yatağa uzandı ve tişörtünü sıyırarak hafifçe karnını kaşıdı. “Demek
tuvalette oturursun...”
“Ayrıca Cho’yla yataktayken adımı söylediğini de biliyorum.”

Draco kaşlarını kaldırırken Hermione de neden bunu söylediğini anlamamış, bakışlarını
kaçırarak hemen tuvalete girdi.

“Granger!”
“Çıkmayacağım!”
“Saçmalıyorsun...”

Hermione aynadan kendine bakıyorken kapı vurulunca irkilerek o tarafa döndü.
“Đstemiyorum Malfoy.”
“Tamam, düşüncesizlik ettim. Đstemiyorsan istemiyorsun, hadi çık.”

Hermione kaşlarını çatarak kapının kolunu çevirince Draco aralıktan sıyrılıp kendisi de
içeri girdiği gibi kapıyı kapattı. “Şimdi ne yapacaksın?”
“Tam bir tecavüzcü gibi hareket ediyorsun Malfoy, farkında mısın?”
“Daha önce hiç tecavüzcü gördün mü Hermione?”
“Benim adım Granger—ne diyorum ben?! Çekil Draco.”

Draco gülerek onun kollarını tuttu ve geriye alarak gözlerine baktı. “Elimde çiçek ve
çikolatalarla sana çıkma teklif edecek bir adama benziyor muyum ben? Söyle hadi...”
“Tecavüzcü bir pisliksin sen. Çiçekle çikolata nerede satılır onu bile bilmiyorsundur
eminim!”
“Kalbimi kırıyorsun Granger—“
“Bir kalbin varsa!”
“Sen cidden çok film izliyorsun...”

Hermione derhal kıpkırmızı kesilerek Draco’yu ittiği gibi tuvaletten çıkınca sarışın delikanlı
da onu takip etti.

“Bak, ben de senden hoşlanıyorum, tamam mı? Oldu mu?”
“Her hoşlandığın kıza böyle mi yapıyorsun?”
“Aslında şimdiye kadar hiçbir kızdan adam gibi hoşlanmamıştım, sen ilksin Granger. Hep
kızlar bana gelirler.”

Hermione

gözlerini

devirerek

paltosunu

çıkarırken

Draco

ona

bakarak

kollarını

kavuşturdu. “Gerçekten hiçbir şey söylemeyecek misin?”
“Söyleyecek iyi bir şeyim yok, o yüzden susuyorum.”
“Đyi o zaman, ben dudaklarının yapacağı daha iyi bir iş biliyorum.”

Hermione bunun ardından ne geldiğini anlamış, kaçmak için atılacakken Draco onu
kolundan yakalayıp duvara kıstırdığında nefesi kesilerek elinde olmadan gülümsedi. Draco
bunu yakalayınca sırıtarak Hermione’nin ellerini duvara yapıştırdı. “Hoşuna gidiyor, değil
mi?”
“Kapa çeneni. Hoşuma falan gitmiyor.”

Hermione gittikçe daha geniş gülümsüyorken Draco da onunla birlikte gülerek genç kızın
dudaklarına eğildi ve bu sefer itiraz görmeden onu öptü.

___________

“Eee şimdi ne olacak?”

Harry ve Pansy yatakta yan yana oturmuş karşı duvarı izliyorken Pansy omuzlarını silkti.
“Tahminimden daha sıkıcıymış.”
“Puan kaybetmeyi göze alsan—“
“Asla!”

Harry gözlerini devirerek kendini yatağa bırakınca Pansy yan gözle ona baktı. “Lavender
kim?”
“Eski kız arkadaşım.”
“Ne kadar eski?”
“En son bizi gördüğün gün beraberdik. Delinin tekiydi. Kampa kadar gelip gizli gizli
girmiş. Ben de abisini arayıp söyledim.”

Pansy gülümseyerek önüne dönerken Harry tekrar doğruldu. “Sana söylemedim, çünkü
gerek yoktu. Kampa geldikten sonra unuttum gitti. Lavender kim, kız arkadaş ne...”
“Neden?”
“Söylemek zorundayım, değil mi?”
“Suratına yumruğu yemek istemiyorsan evet.”
“Seni gördüm de ondan. Gerçi ben seni çok önce görmüştüm. Dört senedir aynı okuldayız
Pansy.”

Pansy bunu duyunca başını çevirdiğinde Harry yine o gülümsemeyle ona baktı. “Salakça
ama öyle. Sen bana ilk sene hiç yüz vermedin, sonra yaz kampı başladı—“
“Ben senin adını bile bilmiyordum Potter.”
“Farkındayım. Đlk hafta sürekli Harold demiştin.”

Pansy gülerek başını çevirince Harry dudaklarını onun omzuna bastırarak elini sırtına
koydu. Pansy gözlerini kapatıp ufak bir nefes alırken mırıldandı:
“Yirmi puan Potter.”
Harry diğer eliyle de karnını tutunca Pansy’nin gözleri açıldı. “Otuz...”
Omzundaki dudaklar gülümser gibi kıvrıldığında Pansy dönüp ona bakan gözlere baktı,
sonra derin bir nefes alarak yataktan kalktı. “Yine de olmaz.”

Harry inleyerek kendini yatağa atarken Pansy kollarını kavuşturarak omuzlarını silkti.

___________

Christina Aguilera – When You Put Your Hands on Me
See I haven't danced to a musical tune
And I haven't noticed the flowers in bloom
I haven't smiled
When alone in my room very much
Then we touched...

Hermione duvarda yaslandığı yerde erimekle meşgulken Draco’nun dudakları boynuna
indiğinde nefes nefese konuştu:
“Pansy beni öldürecek...”
Draco öptüğü yere sırıtarak başını kaldırdı. “Onlar da diğer tarafta farklı bir şey
yapmıyorlar.”
Hermione işte buna gülerek Draco’nun kollarından sıyrıldı. “Pansy asla yapmaz.”
“Neden? Aptal mı?”
“Pansy’nin gururu senin egondan bile büyük Malfoy. Arkadaşımı hafife alma.”

Draco ellerini kaldırarak gidip yatağa oturunca Hermione dudağını ısırarak ona baktı.
“Zaten biz de daha ileri gitmeyeceğiz.”
“Sen öyle san—“
“Abartma Draco.”

Delikanlı bu sefer cidden susup başını sallayınca Hermione gidip onun yanına oturdu.
“Cho geçen hafta neredeyse beni dövüyordu.”
“Cho? Chang?”
“Başka bir Cho mu var Malfoy? Evet, o. ‘Draco’yu alamazsın o benim! O benim!’ diye
üzerime yürüdü.”

Draco iğrenmiş bir ifadeyle yüzünü buruşturunca Hermione ona baktı. “Kızlar senin için
birbirine giriyor Malfoy, sevinirsin sanmıştım.”
“Ben kalkıp ‘Hermione benim!’ diye Weasley’nin üzerine yürüsem senin hoşuna gider
miydi?”
“O kim?”
“Potter’ın yanındaki kızıl.”

Hermione anladığını söyleyerek başını sallarken Draco bir an yanındaki kızı izledi.
Hermione parmaklarıyla oynuyor, saçları salkım saçak omuzlarından dökülüyorken
yanakları kızarık, sessizce öylesine vakit geçiriyordu.

“Hermione...”
“Hım?”
“Neden benden hoşlanıyorsun?”
“Sen benden neden hoşlanıyorsun Malfoy?”
Draco yavaşça başını iki yana salladı. “Bilmiyorum, ama hoşlanıyorum.”
Hermione

gülümseyerek

elleriyle

oynamayı

bıraktı

ve

Draco’ya

baktı.

“Ben

de

bilmiyorum. Bir kez etkilendim, geçmiyor.”
“Ne zaman?”
“Hatırlamıyorum. Đlk gördüğümde?”

Draco sırıtınca Hermione onu omzundan iterek yatağa düşürdü. Delikanlı tekrar
doğrulurken gülerek ilan etti:
“5 puan gitti Granger.”
“Her neyse!” dedi Hermione ve önüne döndü. “O zaman ne kadar pislik olduğunu
bilmiyordum tabii, sadece güzel bir çocuktun.”
“Güzel değilim ben.”

“Evde aynanız yok galiba Malfoy?”

Draco yine sırıtınca Hermione iç çekerek ona döndü. “Okula döndüğümüzde bana hiçbir
şey olmamış gibi davranırsan seni öldürürüm.”
“Öyle yapacağımı nereden çıkardın?”
“Öyle bir adamsın sen, yaparsın.”
“Ve bunu bilmene rağmen benden hoşlanıyorsun.”
“Ne demişler Malfoy, gönül ota da konar—“

Hermione’nin lafı Draco’nun dudaklarıyla kesilince KSS’nin hanesinden 30 puan daha
uçup giderken Hermione’nin kalbi de onunla birlikte uzaklaştı.

___________

“Pansy gerçekten... Artık öpüşebilir miyiz?”
“KSS’yi kapatacak mısın?”
“Sen ENE’yi kapatırsan—“
“Asla!”

Harry öfkeyle sıktığı yumruklarını yatağa vurup ayağa fırlayınca Pansy bir adım geriledi.
“Bana vurmayacaksın, değil mi?”
“Ne—hayır! Öpüşelim diyorum!”
“KSS’yi kapat—“
“KSS’nin canı cehenneme—tamam! Kapattım! Hadi!”

Pansy pırıl pırıl gülümseyerek kollarını açınca Harry onu kollarının altından yakaladığı gibi
kaldırıp yatağa yatırdı. Pansy üzerine yatan Harry’nin boynuna sarılırken karşısındaki
surat gülümsediğinde Pansy güldü. “Ne çok gülüyorsun Harry, farkında mısın?”
“Mutluyum da ondan. Sen de çok somurtuyorsun.”
“Asabiyim de ondan.”
“Bilmez miyim!”

Harry eğilerek dudaklarını Pansy’nin o çok kıymetli dudaklarına kapatırken Pansy de
bacaklarını onunkilere dolayarak kendini iyice ona bıraktı. Dernekler bir sağdan bir soldan
puan kaybediyorken Harry elini Pansy’nin boynunun altından sokup ağzını biraz daha
açtığında Pansy inleyerek sırtını kaldırdı. Đkisinin karınları birbirine dokunurken Harry
nefesini vererek Pansy’nin üst dudağına diliyle hafifçe dokunup dirsekleri üzerinde
yükseldi.

“Daha ne kadar puan kaybetmeye izin var?”
Pansy derin nefesler alıyorken Harry’nin gözlerini izliyordu. “Bilmiyorum, ama çok değil...
Sanırım.”
“Şimdi bıraksan iki derneği de kapattıracak puan kaybedeceğim Pansy, o yüzden bana
kesin cevap ver.”
Pansy gülümseyerek başını salladı. “Bu kadar yeter Harry.”

Harry bununla birlikte kendini Pansy’den çekip yataktan zıpladığı gibi tuvalete koşturunca
Pansy gülerek ellerini yüzüne kapattı.

___________

Draco geceliği çıkarıp yere atarken Hermione onu saran kalkandan kopmuş gibi
hissediyor, rahatsızca yatakta kıpırdandı. Draco onun huzursuzluğunu fark etmiş, eğilerek
boynunu öpüp usulca kulağına fısıldadı:
“Dernekleri kapattırmayacağım, korkma.”

Hermione gülerek onun başını tutunca Draco hafifçe yükselip genç kızın dudaklarını öptü.
Đkisi ufak öpücüklerle tekrar ısınırken Hermione kalçasından bacaklarının arasına doğru
giden eli hissedince gözlerini açarak Draco’yu saçlarından geri çekti.
“Ne yapıyorsun?”
“Đstemiyor musun?”
Hermione yutkunurken Draco’nun eli durmuş, onun cevabını bekliyordu. “Bilmiyorum
Draco...”

Draco bunu duyunca elini yukarı

kaldırarak Hermione’nin belini

kavrayıp tekrar

dudaklarına eğildiğinde Hermione gülümseyerek tekrar ona sarıldı. Đkisi yavaşça hareket
ederek birbirlerine sürtünüyorken Draco birazdan Hermione’nin dudaklarına inlediğinde
genç kız dudaklarını ısırarak gözlerini açtı. “Özür dileri—“
“Şaka mı yapıyorsun, devam et Hermione...”

Hermione yutkunarak bacaklarını Draco’ya biraz daha sarıp yattığı yerde kıvrılırken Draco
nefesini onun boynuna vererek kendini iyice altındaki kıza bastırdı. Hermione kalbinin
ağzında attığını hissediyorken belini biraz daha kaldırıp Draco’yu tam bacaklarının arasına
alırken üzerindeki delikanlı gülerek hızla nefes aldığında Hermione onun yanağını öptü.

“Đşe yarıyor mu?”

“Sende nasıl yarıyorsa bende de yarıyor—yukarı...”

Hermione kendini yukarı çekip tekrar aşağı iterken bacaklarının arasına bastıran sertlikle
inleyince Draco onun kalçasını kavrayıp bu sefer kendisi hareket etmeye başladı. Đkisinin
de gözleri kapalı, sadece öpüşüp yatakta dans edercesine kıvrılarak inliyorlarken sonunda
Hermione bacaklarını Draco’nun belinde kapatarak kasıldığında belindeki eller onu sıkıp
Draco da zevkle inledi ve ikisi de titreyerek birbirlerine tutundular.

Bir süre kimseden ses çıkmazken Draco sonunda yutkunup Hermione’nin üzerinde
yükselince altındaki kızın kızarmış yanaklarına ve hafifçe terlemiş alnına bakıp gülümsedi.
“Kaç puan?”
Hermione gülerek gözlerini kapatırken Draco alnını onun göğsüne yaslayıp ağırlığını iyice
ona bıraktı. Hermione itiraz etmiyor, elinin altındaki sarı saçlarla oynuyorken Draco
saçlarının örüldüğünü hissedince kaşlarını çatarak Hermione’nin belini sıkıştırdı.

“Barbie bebek değilim ben Granger.”
Hermione’nin gülüşü göğsünden duyulurken genç kız ördüğü yeri bozup başka bir yerden
tekrar başladı. “Evet değilsin, senin saçların daha güzel.”

Draco bir şey söylemeden gözlerini kapatıp altındaki kızın göğsüne ufak bir öpücük
bırakırken Hermione de gülümseyerek sarı saçları örmeye devam etti.

***

VI
Katharine McPhee – Love Story
I think it was the summertime
When I laid eyes on you
I didn't even know your name
Somehow we'd end up in the same room
It never crossed my mind
I never saw you like that
I should've listened to my best friend
She knew it would be a perfect match

“Balo biletleri için bu tarafta sıra oluyorsunuz—bu tarafta dedim Neville!”

Neville bağış masasından dönüp Pansy’nin çağırdığı yere giderken genç kız gülerek ona
baktı. “Kaç bilet Longbottom?”
“Đki tane lütfen.”
“Büyükanneni getirmiyorsun, değil mi?”

Neville dehşetle başını iki yana salladı ve biraz ilerde tırnaklarını inceleyen Cho Chang’i
gösterdi. “Cho teklifimi kabul etti.”

Pansy bileti kesip parayı alırken kaşlarını kaldırınca Neville masaya biraz daha yaklaşıp
ona eğildi. “Parmaklarımı çok sevmiş, anlarsın ya...”
Pansy keyifle bir kahkaha atıp biletleri Neville’in o çok değerleri parmaklarına verirken
sıradaki öğrenci geldiğinde Pansy ona bakmadan sordu:

“Kaç bilet?”
“Đki.”

Pansy duyduğu sesle başını kaldırınca Harry’i gördü ve gözlerini devirerek sıradakine
işaret etti. “Çıkıntılık yapmak zorundasın, değil mi Potter?”

Harry masanın etrafından dolaşıp Pansy’nin yanındaki iskemleye oturdu ve sırasının diğer
yarısıyla ilgilenmeye başlarken cevapladı:
“Hayatımıza biraz romantik komedi sosu katıyorum, sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun.”
“Sus, kız Potter.”

Harry sırıtarak biletleri keserken Pansy masaya vurarak bağış tarafına giden iki kişinin
daha dikkatini çekmek için bağırdı:
“Crabbe! Goyle! Buradayım!”

___________

“Draco Malfoy, 85. Gayet güzel Draco...”

Draco sırıtarak elindeki Biyoloji sınav kağıdına bakıyorken Bayan Sprout son kalan kağıdı
da Hermione’nin önüne bıraktı. “Hermione Granger, 100. Tebrikler Hermione.”
Hermione teşekkür ederken kağıdını kaldırıp Draco’ya gösterince delikanlı gözlerini
devirerek kendininkini ikiye katlayıp defterinin arasına tıktı.

Çalan tenefüs ziliyle sınıf göz açıp kapayıncaya kadar boşalırken Hermione çantasını
başından geçirmek üzereydi ki Draco ondan önce davranıp çantayı kaptığı gibi kendi
başından geçirdi. “Akşam ne yapıyoruz?”
“Baloya gidiyoruz?”
“Sonra ne yapıyoruz?”

Hermione gülerek onun göğsüne vururken Draco eğilip sevgilisinin boynunu öperek beline
sarıldı. “Ciddiyim Granger. Ona göre otelde oda ayıracağım.”
“Bir de otelde!”
“Evdeki odama atacak değilim. Annem kapalı kapıları sormadan açmaya bayılır. Ama tabii
seyirciyle yapmak hoşuna gidiyorsa—“
“Pislik.”

Draco sırıtarak kalçasıyla Hermione’yi ittirirken bilet masasının önüne geldiklerinde Pansy
ve Harry’i öpüşür bulduklarında Draco masaya vurup onların dikkatini çekti. “Görev
başında laubali tavırlar, 100 puan!”
“Kıskanıyorsun Malfoy, itiraf et.”
“Kimi?”
“Tabii ki beni,” dedi Harry ve ayağa kalkıp arkasını dönerek poposunu salladı. “Şundan bir
parça koparamadın diye üzülüyorsun!”

Hermione kahkahayı basarken Draco uzanıp Harry’nin poposunu parçayı koparacak kadar
sıkıştırınca Harry feryat ederek zıpladı. Pansy elini yüzüne kapatırken Harry kız gibi
bağırdığının gayet farkında, poposunu ovarak yerine oturdu. “Koparıyordun, hayvan
herif.”
“Sen şimdi popoyu boşver, akşama limuzin paylaşıyor muyuz ondan haber ver.”
“Paylaşma falan yok Malfoy. Sen parayı ödüyorsun ben de sevgilimi alıp biniyorum.”

Đkisi bu konuda anlaşıp el sıkışırken Pansy de bir taraftan Hermione’ye son duyduğu
Neville ve Cho dedikodularını iletti.

___________

“Potter, buraya gel.”

Harry sırtıdan çekilip beraber vakit geçirmekten hoşlandığı arkadaşlarından koparılarak
Draco’nun ellerine düşerken ikisi erkekler tuvaletine girdiğinde Draco kabinlerin hepsini
kontrol edip sonra Harry’e döndü.

“Akşam için otel odası ayırttım.”
“Đkimiz için mi?”
“Evet.”

Harry sesini kesip ciddi ciddi dinlemeye başlarken Draco da adam gibi anlattı:
“Hermione ve benim için. Sen Pansy için yaptın mı?”
“Üç oda ayırttım, sonra hepsini iptal ettim. Bu iş sakat Malfoy.”
“Sen onu bir de bana sor.”
“Biraz öncesine kadar sormayı düşünüyordum, ama sen benden de çömezsin, belli...”

Draco bu sefer itiraz etmeyince Harry ilk defa doğru düğmeye bastığını anlamış, hayretle
kaşlarını kaldırdı. “Hadi canım!”
“Kes Potter—“
“Kesemem! Cho neydi peki?”
“Onunla hiç sonuna kadar gitmedik.”
“Yatakta Hermione’nin ismini haykırırken ne yapıyordunuz?”

Draco gözlerini devirip Harry’i kafasından ittirdi. “Birincisi haykırmadım, ikincisi de
Cho’nun içinde değil ağzındaydım. Başka bir şey yapmadık.”
“Bütün lise hayallerimi şu dakikada yıktın Malfoy.”
“Şimdi hayallerinin üzerine burnunu da kıracağım. Ne yapacağım ben?”

Harry ciddi ciddi düşünmeye başlayınca Draco da iç çekerek ellerini beline koydu ve
etrafına bakınmaya başladı.

___________

“Otel odası tutacakmış.”
“Harry onu bile yapmamış olabilir.”

Hermione kaşlarını çatınca Pansy gülerek ona baktı. “Benim sevgilim bir kız, Hermione.
Ama ben çoktan hallettim. Bu gece büyük gece.”
“Gerçekten yapacak mısınız?”
Pansy rahatlıkla başını salladı. “Harry’le yapmazsam kiminle yapacağım? Kız falan ama
aşığız işte...”
“Harry daha önce yapmış mı?”

Pansy başını iki yana sallayınca Hermione bankların birine çöküp çantasını bacaklarının
üzerine koydu. “Draco hiç adam gibi cevap vermiyor, ama yapmadığını düşünüyorum.”
“Cho neymiş?”
“Bilmiyorum, ama yaptıklarını sanmıyorum. Senin sevgilin kızsa benimki safi poz.”

Pansy anlayışla başını sallayınca Hermione iç çekerek oturduğu yerde biraz daha çöktü.
“Biz ne yaptık Pansy?”
“Bilmem... Aşık olduk?”

Hermione gülümserken Pansy de onun bacağını çimdirerek başını omzuna yasladı.

___________

S Club 7 – Never Had A Dream Come True
I've never had a dream come true
Till the day that I found you.

Hogwarts Lisesi’nin spor salonu renkli ışıklar ve parlak süslerle donatılmış, öğrenciler en
güzel giysileriyle dans ediyorken bazıları da kıçları tutuşmuş gibi koşuşturuyordu.

“Malfoy, yardım!”
Bu sefer de Harry onu ceketinden çekip bir köşeye alınca Draco bir ona, bir de elindeki
telefona baktı. “Ne oldu?”
“Otelde yer yok, sıçtım ben. Pansy derimi yüzecek.”
“Emin misin Potter, hangi oteli aradın?”
“Civardaki hepsini! Geç kaldım—salağım ben.”
“Ver telefonu.”

Harry itiraz etmeden telefonu verince Draco kendisinin oda ayırttığı otelin numarasını
çevirdi.

“Đyi geceler, ben Draco Malfoy, geçen hafta Penthouse’u ayırtmıştım...”

Harry’nin gözleri büyürken Draco hiç oralı değil konuşmaya devam eder:

“Balayı suitiniz hala boş mu?.. Anlıyorum... Đki katını versem?.. Harika. Harry Potter adına
ayrılsın lütfen. Teşekkürler, size de.”

Draco telefonu kapatıp Harry’nin eline verdi, sonra da sırtına iki kere vurup tekrar dansa
döndü. Harry çenesi düşmesin diye tutarak telefonu cebine koyarken tuvaletlerden gelen
Pansy’i görünce derhal kendini toparlayarak gülümsedi.

“Canım sevgilim?”
“Yine ne oldu?”

Harry hemen yelkenleri suya indirip omuzlarını salınca Pansy onun koluna girdi. “Anlat
hadi, kızmayacağım.”
“Şimdi ben otelde yer ayırtmayı unutmuştum, tamam mı—“
“Biliyorum.”
“Ne demek ‘biliyorum.’!? Nereden biliyorsun?”
Pansy gülümseyerek onu yanağından öptü. “Tahmin ettim, o yüzden ben ayırttım.”
“Đptal et. Malfoy bize balayı suiti ayırttı. Kendisi de Penthouse’u alıyor.”

Pansy bunu duyunca derhal çantasını açıp telefonuna saldırırken Harry de sırıtarak onu
izledi.

___________

Pansy ve Harry bütün gece Draco ve Hermione’nin dibinde dans etmiş, yorulsalar da
gitsek diye beklemişken ikisinin hiç gitmeye niyetleri olmadığını görünce işin başa
düştüğünü anlamışlardı.

“Bu ayakkabılar korkunç, korkunç! Senin ayakların nasıl Hermione?”

Hermione gülümseyerek Draco’ya bakıyorken omuzlarını silkti. “Đyiyim ben—“
“Bana bakın, yeter artık.”

Pansy sonunda dayanamayıp Hermione’yi kolundan çekip Draco’dan ayırdı. “Bana bak
sarışın, sen daha önce hiç biriyle yattın mı? Adam gibi yatmaktan bahsediyorum. Onun
kukusu senin pipine şeklinde.”

Hermione ağzı açılarak Pansy’e bakarken Harry de arkada Draco’ya başını sallıyordu.
Draco elini pantolonunun ceplerine sokarak Hermione’ye baktı.

“Hayır. Yatmadım...”

Hermione gülümsediğinde Draco da rahat bir nefesle ona gülümsedi. Bütün bu gülüşler
arasında Pansy beklediği cevabı almış, derhal kapıyı gösterdi. “Tamam o zaman, bu
akşam yatarsınız. Hadi gidelim.”
“Pansy—“
“Đstemiyorsanız siz gelmeyin! Harry, yürü!”

Harry derhal yürürken Draco gözlerini devirerek Hermione’yi koluna aldı ve Pansy’e kapıyı
işaret etti. “Heyecanlılar önden...”

___________

“Buyrun efendim, iyi geceler.”

Draco görevliye yüklü bir bahşiş verip Hermione’nin ardından otelin en lüks odasına—
hatta evine girerken Hermione etrafında dönüp sonra tekrar Draco’ya baktı.

“Sen gerçekten zenginsin.”
“Baba parası yiyorum.”
“Đnan şu anda umrumda değil. Burası muhteşem Draco. Ne zaman ayırttın?”
Draco ceketini çıkarırken etrafına baktı. “Geçen hafta...”
Hermione onun gömlekli beline sarılırken Draco ceketi öylesine yere bıraktı. “Diğer her
şeyi yaptık, değil mi?”
Hermione başını sallayınca Draco eğilerek onu öptü, sonra çevirerek duvara yaslayınca
Hermione gülerek elleriyle duvara tutundu. “Aklın hep burada, değil mi?”
“Đlk defa duvarda öpüştüğümüzü düşünürsen romantik bile.”

Hermione başını sallarken Draco elini onun belinden kaldırıp fermuarın başladığı yeri
buldu ve askısız elbiseyi aşağı çekerken Hermione de kumaşın içinden bir adım atıp
Draco’ya sarıldı.

Đkisi dönerek yatak odasına gidiyorken Draco odanın nerede olduğunu anlamak için bir an
Hermione’yi öpmeyi bıraktı ve bulduğunda onu belinden kaldırıp çevirerek sırtını o tarafa
verdi. “Şimdi devam edebiliriz.”
Hermione gülerek tekrar ona uzandığında Draco gömleğini omuzlarından itip kollarını
sallayarak beyaz kumaşı arkasında bıraktı. Odaya girdiklerinde bu sefer de Hermione
yatağın nerede olduğunu görmek için dönünce Draco pantolonunu açmak için vakit buldu.

Hermione bembeyaz yatağın üzerine çıkıp kendi beyaz çamaşırlarıyla örtülere sarınırken
Draco sadece ten ve sıcak olarak ona uzandığında Hermione genç adamın başına
tutunarak kendine çekti.

Çarşaflar onların hareketleriyle buruşurken Draco sonunda o noktaya geldiklerini
anlayınca durakladı. Hermione çıplak ve güzel, altında uzanmış onu bekliyorken Draco
ona bir kez daha bakıp eğildi ve dudaklarıyla birlikte kendini de Hermione’yle
birleştirdiğine ikisi de hızla bir nefes alıp birbirlerine tutundular.

___________

Otel görevlisi balayı suitinin kapısını açınca Pansy derhal içeriye koşturdu. Arkada kalan
Harry görevliye bahşiş verip odaya girdiğinde Pansy ayakkabılarını fırlatıp devasa odada
koşturarak yatağa atladı.

“Muhteşem! Draco da katılmak isterse evet diyecek durumdayım Harry, haberin olsun!”

Harry gülerek onunla birlikte yatağa atlarken ikisi zıplayarak üzerlerini çıkarmaya
başlayınca Pansy sordu:

“Önceden kuralları koyalım. Sevişirken konuşmak yok—“
“Olmaz.”
“Olur. Yok. Ayrıca çok soru da sormayacaksın. Ne istiyorsan yap, ben sen ne yapsan
seviyorum.”

Harry yaylanan yatakta pantolonunu çözüyorken Pansy’e bir öpücük attı. “Ben zaten
erkeğim, girecek yer bulursam bana yeter.”

“Hayvanlığın manası yok—dur zıplama, fermuarı açamıyorum...”

Pansy sırtını dönüp fermuarı Harry’e bırakırken elbise bacaklarından akıp gittiğinde
gülümseyerek ona döndü ve baştan aşağı süzdü. “Sen hazır gibisin.”
“Boxerı çıkarma şerefini sana bıraktım tatlım.”
“Bak, ben de önden kopçalı sütyen giydim!”

Pansy gururla gülümserken Harry onun yüzünü elleri arasına alıp hafifçe dudaklarından
öptü. “Pansy, seni seviyorum.”
Pansy gözlerini açmadan gülümserken başını salladı. “Ben de seni. O yüzden şimdi yatağa
yat ve ne diyorsam onu yap.”

Harry hoplayarak kendini sırt üstü yatağa atarken Pansy de bacaklarını açıp onun üzerine
oturdu. “Balo gecesi her erkeğin yaşaması gereken önemli bir dönüm noktasıymış, sen bu
konuda ne düşünüyorsun Potter?”
“Hani konuşmak yasaktı?”
“Sana sormadım, Küçük Potter’la konuşuyorum.”

Harry gülerek kalçasını kaldırıp Pansy’nin onu soymasına izin verirken birazdan Pansy’nin
bacaklarının arasındaki sıcak saten kumaş sertliğine değdiğinde zevkle bir ses çıkardı.
Pansy eğilerek onun dudaklarını örterken Harry ellerini ikisi arasına sokup sütyeni çözdü
ve Pansy’nin açtığı kollarından çıkarıp bir kenara attı.

Bu sefer Pansy yatıp Harry üzerine geçtiğinde genç kız gülümseyerek bacaklarından çıkan
siyah kumaşı izliyordu. Saten de yere düşüp Küçük Harry’nin zırhıyla buluşunca Pansy
ellerini uzatıp Harry’i çağırdı. Đkisi sarılarak öpüşürken Harry soru sormadan kendini ona
ittiğinde Pansy gözlerini biraz daha sıkı yumarak Harry’nin omuzlarını sıktı. Harry geri
çekilerek ona bakınca Pansy biraz beklemesini fısıldadı. Đkisi o birazı beklediğinde Pansy
başını salladı. “Tamam... Devam et...”

Harry yavaş yavaş tekrar hareket edince Pansy de ritme alışmış, gözlerini açarak
üzerindeki adama baktı. Harry gülümseyince Pansy de gülerek onun yanağına dokundu.
“Sen kazandın...”
Harry başını sallayıp ona eğilirken öpmeden önce sevgilisinin dudaklarına mırıldandı:
“Bildiniz...”

SON

