
ABSENCE OF MALİCE 

TERESA: Ben Teresa Perone. 

MEGAN: Adımı biliyorsunuz Megan Carter.

TERESA: Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. 

MEGAN: Sigara ister misiniz?

TERESA: Bırakmaya çalışıyorum. 

MEGAN: Michael  da nefret eder. 

TERESA: Size anlatacaklarım var.  Gallerher masum. Diaz'ın kaçırıldığı gece 
birlikteydiniz. Sevgililerle konuşmaya alışığım. 

MEGAN: Sevgilisi olduğunu nerden çıkardınız?

TERESA: İçime doğdu. 

MEGAN: Onun hiçbir zaman sevgilisi olmadım. Onu çocukluğumdan beri 
tanırım. Sadece arkadaşız. 

TERESA: Masum olduğunu düşünüyorsunuz. 

MEGAN: Hayır. Masum olduğunu biliyorum. 

TERESA: Nasıl yani?

MEGAN: Çünkü o gün onunla birlikteydim. Ama adımı vermenizi istemiyorum. 

TERESA: Anladım. Neredeydiniz?

MEGAN: Bunu size söyleyemem. 

TERESA: İyi de bunu nasıl hatırlıyorsunuz?

MEGAN: Kennedy  öldürüldüğünde nerde olduğunuzu hatırlıyor musunuz?

TERESA: Kanıtlayabilir misiniz?

MEGAN: Bilemiyorum. 



TERESA: Tamam çok sadıksınız. Ama bu söylediklerinizi yazamam. Gallagher 
masum diyorsunuz ama ne ismini veriyorsunuz, ne de nerde ne yaptığınızı 
söylüyorsunuz. 

MEGAN: San Ignacio lisesinde çalışıyorum. Hakkımda bir haber çıkarsa.. bunu 
yapamam. 

TERESA: Siz bilirsiniz. 

MEGAN: Öbür hikayeyi yazdınız ama!

TERESA: O farklıydı. Hikayenin kaynağını biliyordum. 

MEGAN: Bana inanmıyor musunuz?

TERESA: Sizinle daha yeni tanıştık. Masum olduğunu yazmamı istiyorsunuz, 
ama isminizi veremiyorum. O gün onunla birlikteydiniz, ama nerde olduğunuzu 
söylemiyorsunuz. 

MEGAN: Sadece size söylesem bile adımı yine de verir miydiniz?

TERESA: Büyükihtimalle. 

MEGAN: Niye? Bu işin Diaz'la bir ilgisi yok ki. Bu özel bir mesele. 

TERESA: Size hiçbir şey için söz veremem. Editörümü durumu anlatırım. 

MEGAN: Sadece, o gün onunla birlikte olan biriyle konuştuğunuzu yazamaz 
mısınız? 

TERESA: Ben bir muhabirim. Şu anda aslında  bir demeç veriyorsunuz. 

MEGAN: Bi şeyler yapabilirim demiştiniz 

TERESA: Durumu editörüme anlatırım dedim. Michael'in o gece nerde 
olduğunu biliyorsanız ve ona yardım etmek istiyorsanız...

MEGAN: Anlamıyorsunuz. Biri vardı. Michael ondan nefret etmişti. Tamam 
çok müthiş biri değildi. Ben katoliğim, anlıyo musunuz? 



TERESA: Saygısızlık etmek istemem ama dediklerinizden bi şey anlamadım. 
Benim gazete dönmem gerekiyor. 

MEGAN: Çocuğumu aldırdım. Hamile kalmıştım. Ne yapıcağımı bilemiyordum. 
Atlanta'da bi doktor vardı, oraya beni Michael götürdü. Orda üç gün kaldık. 
Üç gün boyunca hep benim yanımdaydı . İşte böle oldu. 

TERESA: Bu çok da kötü bi durum değil. Bunu başka birine daha anlattınız mı 
?

MEGAN: Tanrım! Siz katolik değilsiniz. 

TERESA: Seksenlerdeyiz, insanlar bunu anlar. 

MEGAN: Siz delirdiniz mi? Benim tanıdıklarım anlayamaz. Babam anlayamaz. 
Ben bile anlayamıyoru. 

TERESA: Kaç yaşındasınız?

MEGAN: Bana inanıyorsunuz değil mi?

TERESA: İnanıyorum

MEGAN: O zaman bunları yazmazsınız. 

TERESA: Siz Michael'in arkadaşısınız. Onun da başı belada.  Gerçeği 
söylediniz bu onu kurtarır. Kimse bunun için sizden nefret etmez. Gerçekten. 
Elinizde hiç bilet koçanı ya da fiş falan var mı? Bunu kanıtlayacak... 


