
NINA: Hâlâ afyonum patlamadı. Kendimi kahvaltıda sanıyorum. 

LOU: Bahse varım günün her vakti güzel görünüyorsundur. Hatta Lisa Mays'den çok daha güzel 
olduğunu söyleyebilirim. Gözündeki koyu makyajı seviyorum. Ayrıca kokuna da bayılıyorum. 

NINA: Nerelisin Lou? 

LOU: Vadinin kuzeyinden. Bir yanım hâlâ gitmek istiyor ama orada tanıdık kimsem kalmadı. Sen 
Philadelphia/Pensilvanya'lısın. 

NINA:  Nereden biliyorsun? 

LOU: İnternetten baktım. Hakkındaki her şey internette yazıyor. Yani hepsi olmasa da büyük kısmı. 
Muhabirlik yaptığın zamanlardan bu yana tüm videolarını izledim.  Eminim arada sen de 
bakıyorsundur. 

NINA: Eğer içkili değilsem hayatta izlemem. 

LOU: Ben kendi yaptıklarımı hep izliyorum. 

NINA: Muhabir mi olmak istiyorsun? 

LOU: Hayır. 

NINA: Çoğunuz yayına çıkmak ister. 

LOU: Ben istemiyorum. Ben kameraların ve kanalın sahibi olmak istiyorum. İşler yolunda gidiyor ama 
benim gözüm daha yüksekte. Rekabette bir adım öne geçerek risk almak istiyorum. Ve gelişimimi 
tamamlamak için finansal desteğe ihtiyacım var. Bir margarita daha alır mısın? 

NINA: Bu yeterli. 

LOU: Geldiğin için teşekkür ederim. Aslına bakarsan şu anda bana ayak uydurabilecek ve hayatı 
paylaşabileceğim birisini arıyorum. Tıpkı seninle aynı işi ve vakti paylaştığımız gibi. Liste uzar gider 
ama anlamışsındır. 

NINA: Evet. Umarım birini bulursun. 

LOU: İşin aslı şu, Nina. Ben çoktan bulduğumu düşünüyorum. 

NINA: Anlaşıldı. Bunu kibar bir şekilde yapacağım. Seninle yemeğe çıkmam tamamen mesleki nezaket 

icabıdır, Lou. 

LOU: Teşekkür ederim. Zaten reyting listenizin birim fiyatını tek başıma yükseltmiş olmamın bir sır 
olduğunu sanmıyorum. 

NINA: Reyting listemizin birim fiyatı mı? Vay canına! 

LOU: Çok hızlı öğrenirim. Bu konu üzerine bir konuşma yapmıştık. Hatırlıyor musun? 

NINA: Evet. 

LOU: Mesela şunu öğrendim: Çoğu Amerikalı gündemden haberdar kalmak için yerel haberleri takip 

ediyor. Ayrıca Los Angeles'taki yarım saatlik ortalama bir haber bülteninde hukuki yaptırımlardan tut, 
bütçe, eğitim, ulaşım ve göç gibi Yerel yönetime ilişkin konuların 22 saniyede işlendiğini öğrendim. 
Buna karşın, yerel suç hikâyeleri bültene öncülük etmekle kalmayıp yaklaşık beş dakika yedi saniyeyle 
gündemi 14 kat fazla işgal ediyor. KWLA de bu tip haberlere ağırlık veriyor. Los Angeles'taki suç 



oranlarının düşmesi, benim görüntülerimi çok daha değerli hâle getiriyor sanırım. Türüne ender 

rastlanan hayvanlar gibi. Reytinglerin tavan yapınca bana ihtiyacının artacağını biliyorum. 

NINA: Evet. Vay canına! Yaptıkların kesinlikle takdire şayan. 

LOU: Yalnız olmanın güzel tarafları olduğu kesin. Çalışmak ve plan yapmak gibi şeyler için kendine 

bolca vakit ayırabiliyorsun. Ama bu tip yemekler veya ciddi bir ilişkin olmuyor. Flörtün ötesinde bir 
şeyi kastediyorum. 

NINA: Nereye varmaya çalışıyorsun? 

LOU: Bunu istiyorum. Seninle. Tıpkı senin işini ve sigortanı kaybetmemeyi istediğin gibi. 

NINA:  Bak, öncelikle şunu söyleyeyim. Benim işimi korumana ihtiyacım yok! 

LOU: Los Angeles'ın en düşük reyting alan kanalının gece vardiyasında haber yönetmenisin. Hepimizin 
bu tip özel ilişkileri olmuş olabilir. 

LOU: Gidebileceğim onlarca yer varken bunu istediğini düşünmek zorundayım. 

NINA: Böyle bir şeye nasıl cüret edersin? 

LOU: Daha konuşuyoruz. 

NINA:  Hayır, konuşacak bir şey yok. 

LOU: Gidebilirsin o zaman. 

NINA: Bak, iyi iş çıkardın, tamam mı? Biz de sana iyi ödeme yaptık. Hem de bayağı iyi. Her zaman. 
İstersen seni sözleşmeli personel yaparım. Bu şekilde aldığın ücret çok daha yukarı çıkar. Hatta 
kanalda bir iş bile ayarlayabilirim. Prodüksiyon asistanı olarak başlarsın. Böylece işi içeriden 
öğrenirsin. Hedefin doğrultusunda ilerlersin. 

LOU: Beni dinlemiyorsun, Nina. Hiçbir kanalda iki yıldan fazla çalışamadığını burada da iki yılının 
dolmak üzere olduğunu biliyorum. Sözleşmenin bitmek üzere olduğunu göz önünde bulundurursak 

gelecek ay reytingleri kaderini doğrudan etkileyecektir. 

NINA: Yani beni tehdit ediyorsun... 

LOU: Pazarlık yapıyorum. 

NINA:  Görüntü satmamakla tehdit ediyorsun. 

LOU: Bu senin seçimin. Bir malın gerçek fiyatını onu talep edenler belirler. Sen bir şey istiyorsun. Ben 

de seni istiyorum. 

NINA:  Yatağa atmak için. 

LOU: Ve arkadaşlık etmek için. 

NINA: Aman tanrım. İnsan arkadaşını zorla yatağa atmaya çalışmaz. 

LOU: Aslında bu doğru değil, Nina. Çünkü sen de biliyorsundur ki arkadaş, insanın kendine verdiği bir 
hediyedir. 


