
High Fidelity – 9% Chance 

Laura 

Büyük düzenlemeyi hazırladın mı bakalım?

Rob 

Tabi ki.  Bunu yanında götürebilirsin istersen. Şuraya bak Laura, burası tam bir 
çöplük.Yılda 60-70 bin kazanıyorsun ve bu boktan yerde yaşıyorsun. Eminim burada 
ne yaptığını bile hatırlamıyorsundur.

Laura 

Seninle olmak istediğim için buradayım. Mekanla hiçbir ilgisi yok. 

Rob 

Peki.. eee.. şimdi nerede kalıyorsun?

Laura

Sanırım bunu biliyorsun.

Rob

Ama bunu kendim öğrenmek zorunda kaldım. Değil mi?

Laura 

Özür dilerim. Yeterince adil davranmadığımın farkındayım. O nedenle bu akşam 
buraya geldim. Cesaretimi toplamam biraz zaman aldı.

Rob

Şu anda korkuyor musun?

Laura 

Evet, tabi ki. Berbat hissediyorum Rob. Bunun oldukça zor olduğunu biliyorsun.

Rob 

İyi. Peki… Ian’la nasıl gidiyor? Herşey yolunda mı? Adamla birlikte yaşıyorsun. 
Sadece nasıl gittiğini soruyorum?



Laura 

Bak, onunla yaşamıyorum tamam mı? Sadece ne yapacağıma karar verene kadar 
birkaç gün onda kalacağım. Aramızda hiçbir şey yolunda gitmediği ve bunun 
hakkında konuşmadığımız için gittim. Bir gelecek istiyorum, ama bu seninle mi emin 
değilim. Ve evet, başka birinden hoşlanmaya başladım. Ve fazla ileriye gitmeye 
başladığı için ben de gitmem gerektiğini düşündüm. Ama Ian’la uzun sürede ne 
olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Muhtemelen hiçbir şey.

Rob 

Ne demek bu? Beni terk edip etmeyeceğine karar vermedin mi yani? Bu mu? Yeniden 
birlikte olabilmemiz için bir şansımız var mı? 

Laura 

Bilmiyorum

Rob 

Bilemiyorsan? Hala bir şans var demektir, değil mi?

Yani, mesela ben ciddi bir hastalık nedeni ile hastanede olsam, doktor da: ‘’bu hasta 
yaşayabilir mi bilemiyorum’’ derse; hasta o anda ölecek anlamına mı gelir? Yani 
demek istediğim, şansı düşük olsa da hastanın halen yaşama şansı var demektir.

Laura 

Sanırım

Rob 

Yani bir şansımız var…

Laura (araya girer)

Kapa çeneni Rob.

Rob 

Ne kadar şansımız var? Bilmek istiyorum.

Laura 

(kekeleyerek) Açıkçası… Bilmiyorum ne kadar şansımız olduğunu…

Rob 

Kabaca söyle.



Laura

Yüzde 9 beraber olma şansımız var.

Rob

Dokuz? Dokuz iyi.

Laura 

(İç çekerek) Bak, çok fazla şey istediğimin farkındayım ama eşyalarımı 
toplayabilmem için biraz izin verir misin?

Rob 

Hiç sorun değil. Kendi evimden çıkmamı istiyorsun?

Laura

Evet, lütfen.

Rob

Laura sana bir soru sorabilir miyim?

Laura

Evet, ama bir soru.

Rob

Hoşuna gitmeyecek?

Laura

Sadece sor.

Rob

Onunla daha mı iyi?

Laura

Onunla ne daha mı iyi?

Rob 

Şey… sanırım seks.



Laura

(gülerek) Seni rahatsız eden şey bu mu?

Rob 

Evet, evet heralde.

Laura

Sence fark eder mi?

Rob

Bilmiyorum

Laura

Benim de cavebım; ben de bilmiyorum. Birlikte olmadık.

Rob

Hiç mi?

Laura

İstemedim.

Rob

Üstümüzde otururken bile mi?

Laura 

Hayır. Hatırlarsan, ben seninle yaşıyordum. Birlikte uyuduk ama sevişmedik.

Henüz… Sana birşey söyleyeceğim; 

Rob

Ne?

Laura

Onunla birlikte uyumak daha iyi

Rob

Birlikte uyumak daha mı iyi?



Rob 

Ama seks değil, çünkü henüz yapmadınız?

Laura

Gider misin lütfen?

Rob 

Tamam


