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Güzel ve Çirkin

Bölüm
Bir

Holden, Sindirella’yı kurtarmaya yardım ettiği günden 
beri her zamankinden daha az korkunç biri olmuştu. Ma-
salları yeniden mutlu sonlara kavuşturma meselesi, o za-
mana kadar anlaşmayı beceremeyen iki üvey kardeşi birbi-
rine bağlayan bir sihre dönüşmüştü. 

Onların birbirlerine karşı hoşgörüyle yaklaştığını gör-
mek, ailelerini çok mutlu ediyordu. Maddie’nin babası 
Greg ve üvey annesi Carol sadece birkaç aydır evliydi. Bu 
yeni evli çift, çocukların sürekli kavga ederek mutlulukları-
nı bölmesinden hoşlanmıyordu. Maddie, bu çocuksu aşkta 
ölçünün biraz kaçtığını düşünüyordu. Buldukları her fır-
satta ergenler gibi öpüşüyor ve sadece kendilerinin komik 
bulduğu şeylere sürekli kıkırdayıp duruyorlardı.

Babasını mutlu görmek çok güzeldi. Bu yüzden hep bir-
likte aynı evde yaşayacakları ve diğer aileler gibi olacakları 
günü dört gözle beklemeye başladı. Maddie’nin, babasını 
artık hiç tanıyamadığı zamanlar oluyordu; suşi yiyor (Ca-
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rol’ın en sevdiği yemekti) ve salon dansları öğreniyordu (bu 
da Carol’ın fikriydi). İçlerinde en tuhaf olanıysa, Cadılar 
Bayramı için ilk kez kostüm giymeyi planlamasıydı. Daha 
önceki Cadılar Bayramı’nda verandanın önüne sadece bir 
kâse şeker koyar ve üzerine de “Bir tane alın!” yazardı. 31 
Ekim’i takvimden silebilme şansı olsa, büyük ihtimalle 
silerdi. Fakat Carol geldi ve ona Eurythmics diye bilinen, 
seksenlerdeki bir grup gibi giyinmeyi önerdi. Bu öneriden 
sonra babası, Cadılar Bayramı’nı heyecanla bekler oldu. 

Carol, ona bir takım elbise ve kravat hazırladı. Parlak 
turuncu, kısacık bir peruk takmış ve yüzüne pasaklı, kah-
verengi bir kaniş köpeğini andıran kabarık sahte bir bıyık 
yerleştirmişti. İkisi de çok gülünç görünüyor ve neşe içinde 
kostümlerini giydikleri grubun şarkılarını söylüyorlardı. 
Seksenlerdeki gruplar gerçekten çok garipti. 

Maddie, Cadılar Bayramı’nı seviyordu çünkü yılda bir 
kez masal perileri gibi giyinebiliyordu. Bu yıl, Güzel ve Çirkin 
masalındaki Belle gibi giyinmek istemişti. Bu fikir Carol’ın 
çok hoşuna gitti ve kostüm konusunda Maddie’ye yardım 
etti. Birlikte kumaş dükkânına gittiler. Çok güzel taftalarla 
onlara uygun şık ve rahat ayakkabılar aldılar. Maddie, Ca-
rol ile vakit geçirmekten gerçekten hoşlanıyordu. Carol o 
kadar pozitif ve neşeliydi ki onun, Holden gibi tuhaf  bir 
çocuğu nasıl yetiştirdiğini anlayamıyordu. 

Maddie’nin üvey kardeşinin Cadılar Bayramı’yla 
uzaktan yakından alakası yoktu ama Carol yine de ısrar 
ediyordu. Ona, “Okul partisinde bir kostüm giymelisin! Ne 
olmak istersin?” diye sordu. 
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Holden, “Bunu umursamayan biri olarak gideceğim.” 
diye cevap verdikten sonra, gözlerini devirerek uzaklaştı. 

Carol, Maddie’ye doğru eğildi ve ona, “Sen Güzel ola-
caksan, Holden da Çirkin olsun.” diye fısıldadı.

Holden’ın duyduğunu fark etmemişti. “Bu harika bir fi-
kir!” diye bağırdı. 

Carol, “Ah, ben sadece takılıyordum, tatlım!” dedi.
Holden, “Hayır, gerçekten. Çirkin olarak gitmek çok 

hoşuma gider.” diyerek cevapladı.
Maddie şaşırmıştı. Masallara katlanamayan Holden, 

bir masal kahramanının kostümünü mü giyecekti? Bir de 
onun eşi olacaktı, yok daha neler! Belki de Holden, Sindi-
rella masalından sonra gerçekten değişmişti. 

Carol sevinçli bir çığlık attı ve “Pekâlâ, o zaman hemen 
kostümler üzerine çalışmaya başlayalım!” dedi.

Holden, “Tamam. Ben kendi kostümümü kendim halle-
derim.” diyerek cevapladı.

Maddie, onun bir şeyler planladığını fark etmeliydi. 
Cadılar Bayramı gecesinde, Maddie hazırlanmak için 

neredeyse bir saat harcadı. Mümkün olduğunca Güzel’e 
benzemeye çalıştı. Onunki gibi muhteşem bukleler yapa-
bilmek için saçlarını maşaladı. Carol ile birlikte yaptıkla-
rı elbiseyi giyerek aynanın önünde dans etti. Şimdi nere-
deyse Güzel gibi hissediyordu. Eksik olan tek bir şey vardı: 
Makyaj. Bu bir kuraldı! Cadılar Bayramı bile olsa, babası 
on beş yaşına gelene dek makyaj yapmasına izin vermiyor-
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du. Bunu anlıyordu ama makyajsız sadece küçük bir kız 
çocuğuna benzediğini düşünüyordu. 

Maddie, salona havalı bir giriş yaptı. Babası ve Carol, te-
levizyonda bir yemek programı izlerken (babası Carol’dan 
önce böyle şeyler yapmazdı) Maddie kendinden emin bir 
şekilde merdivenlerden aşağı indi.

Carol onu görünce ağzını kapadı. Şaşkınlıktan nefesi ke-
silmişti. Yaptığı tek şey, “Vayyyyy!” demek olmuştu. 

Maddie’nin babasının nutku tutulmuş, “Bunun benim 
küçük kızım olduğuna inanamıyorum!” demişti. 

Maddie kendini çok havalı hissetti. Hızla Carol’a doğru 
koştu ve ona kocaman sarılıp “Yardımın için çok teşekkür 
ederim!” dedi.

Carol, “Ah, tatlım! Gerçekten çok güzelsin!” dedi.
Maddie, “Güzel’e daha fazla benzemem için ne yapmam 

gerektiğini biliyor musunuz? Belki biraz ruj ve biraz da al-
lık sürebilirim.” dedi. Babasına gülümsedi ve yalvaran göz-
lerle bakmaya başladı. 

Babası, “İmkânı yok! Sadece on bir yaşındasın. Makyaj 
yapmak için çok küçüksün.” diye karşılık verdi.

Maddie’ye on beşinci yaş gününe yüzyıl varmış gibi gel-
di. Bazen aynaya bakar ve makyaj yaparsa daha mı güzel 
yoksa daha mı olgun görüneceğini düşünerek, makyajlı hâ-
lini hayal etmeye çalışırdı. 

Bir ara fotoğraflar üzerinden makyaj yapılan bir uygu-
lama indirmişti. Babasına bunun o kadar da önemli bir 
mesele olmadığını, makyaj yapınca bile ne kadar doğal 
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görüneceğini göstermeyi denemiş ama babası resimlere 
bakmayı bile reddetmişti. Konuyu, “On beş yaşına kadar 
makyaj yapmak yok!” diyerek kestirip atmıştı. 

Carol, bu durumun Maddie’yi üzdüğünü biliyordu. Bu 
yüzden konuyu değiştirmeye çalışıp, “Okul partisinde bir 
ödül kazansan buna hiç şaşırmazdım. Belki Holden ve sen 
en iyi ikili olursunuz.” dedi.

Maddie, “Bu, Holden’ın kıyafeti konusunda ne kadar sıkı 
çalıştığına bağlı.” dedi. Onun ne yapacağıyla ilgili hiçbir 
fikri yoktu. Hazırladığı şey o kadar gizemliydi ki hiç kimse 
bir bakış atmaya bile cesaret edememişti. Büyük ihtimalle 
kostüm falan yapmıyordu. Muhtemelen hayalet şehirden 
lastik bir zombi maskesi alıp isim etiketine Çirkin diye yaz-
mıştı. O Güzel’e benzemek için saatlerce uğraşmış olsa da 
böylesine isteksiz ve yarım yamalak bir iş yapmak da tam 
Holden’a göreydi. 

Maddie, “Umarım bir şeyler yapmayı hatırlamıştır.” dedi.
Arkadan, “Nasıl unutabilirim ki?” diyen korkunç bir ses 

duyuldu. 
Maddie korkudan şok olmuş bir hâlde, “Holden, ne diye 

sinsi sinsi yaklaş... AAAAA!” diye bağırdı. Arkasına dönüp 
Holden’ın kostümünü görünce daha da korkmuştu. Daha 
önce ne zaman bu kadar büyük bir çığlık attığını hatırlaya-
madı ama Holden’ın kostümü kesinlikle bunu hak ediyordu.

Herhangi birinin hayal edebileceğinden çok daha fazla 
çirkin olmuştu. Ateşli kırmızı gözleri, jilet gibi keskin diş-
leri vardı ve ağzından kana benzeyen damlalar akıyordu. 
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Başının yarısı tüylerle kaplıydı, diğer yarısıysa kanlı ve 
çıplaktı. Vücuduysa baştan aşağı kesiklerle kaplıydı. Ken-
disinden daha korkunç bir yaratıkla girdiği savaştan yeni 
çıkmış gibi görünüyordu.. 

Her şey öylesine gerçekti ki Maddie ona bağırmadan 
önce, nefesini kontrol etmek zorunda kaldı. Sakin olmaya 
çalışarak, “Holden, neredeyse kalp krizi geçiriyordum!” dedi.

Holden, “Çok havalııı! Demek ki beğendin!” dedi.
Maddie, “Çirkin’e benzemiyorsun! Korkunç görünüyor-

sun.” diye homurdandı.
Holden sanki bir modelmiş gibi poz verdi ve “Ama esas 

nokta bu. O bir Çirkin ve çirkinler korkunçtur. Tabii ki Gü-
zel dışında. O zaman mükemmel olduğumu düşünmen 
gerekirdi.” dedi. 

Maddie derin bir iç çekip “Ben bana uygun bir şekilde 
giyineceğini düşünmüştüm. Böyle olacağını tahmin etme-
liydim.” diye cevapladı.

Carol, “Holden, çıkar şu kostümü.” diyerek Maddie’yi 
onayladı.

Holden, “Hadi ama güzellik insanın içindedir. O zaman 
söyle bakalım! Güzel, Çirkin’e neden âşık oldu, hı?” diyerek 
omuzlarını silkti. 

Maddie gözlerini devirip “Çünkü o senin aksine tam bir 
centilmendi. Alçak gönüllü bir insandı!” dedi.

Holden, “Haklısın, insan kaçıran pek çok kişi gibi.” dedi. 
Maddie, “O öyle biri değil.” diyerek karşı çıktı.
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Holden, “Kızı kalesine hapsetti. Sen yine de Güzel’in 
ona olan sevgisinin mantıklı olduğunu mu düşünüyorsun? 
Stockholm Sendromu diye bir şey duymadın sanırım. İn-
sanlar kendilerini kaçıran kişilere âşık olur. Bu tam bir saç-
malık ama muhtemelen Güzel’in Çirkin’i sevmesinin tek 
nedeni bu. Demek istediğim Güzel’in başka bir seçeneği 
olsaydı, ne yapardı? Sonuçta, başka erkekleri görmesine 
izin verilmedi ki...” dedi.

Maddie, “Bu gerçek bir aşktı.” diye ısrar etti. 
Holden, “Doğru! Zaten Çirkin de onu krallığın en gü-

zel kızı olduğu için değil, kalbi için sevdi değil mi? Sanırım 
laneti ona hiçbir şey öğretmemiş. Hâlâ birine sadece dış 
görünüşü için âşık oluyor.” diyerek konuşmaya devam etti.

Maddie’nin babası bir adım öne çıkarak aralarına girip 
“Çocuklar, bu kadar yeter. Lütfen, bir başka masalla ilgili 
tartışmaya başlamayın.” dedi.

Maddie öfkelenmişti. Sinirli bir şekilde, “Bunu kasıtlı 
olarak yapıyor, baba. O kostümü yapmaya hiç niyeti yoktu. 
Sadece masaldaki bir eksiği söylemek istedi!” dedi.

Holden maskesini yeniden takarken, “Tartışmak istemi-
yorum, sadece partiye gitmek istiyorum.” dedi. 

Carol onu omuzlarından tutarak, bu şekilde partiye gi-
demeyeceğini söyledi. “Maddie’nin makyaj yapmasına izin 
verilmiyorsa, o zaman sen de dışarıya...” Holden’ın iğrenç 
kostümüne bir kez daha baktıktan sonra, “Kafatasının yarı-
sı çıplak bir şekilde gidemezsin.” dedi.

Maddie gülümsemesini saklamak için eliyle yüzünü kapat-
tı. Holden’ın sıkıntıya düştüğünü görmek hoşuna gidiyordu. 
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Holden, “Peki, ne giymem gerekiyor o zaman. Başka bir 
kostümüm yok.” diyerek cevap verdi.

Babası, “Bizim düğünümüzde giydiğin takım elbiseyi 
giy. Onun içinde harika görünüyordun. Kendini bir avukat 
gibi hissettiğini söylüyordun.” dedi.

Holden, “Ne kadar sıradan!” diyerek homurdandı.
Maddie, “Kötü hissetmene gerek yok. Ne giydiğin önemli 

değil. Zaten ne giyersen giy, çirkin olacaksın.” dedi.
Maddie’nin babası sinirli bir bakış atıp “Bir daha böyle 

bir yorum duyarsam, ikiniz de partiye gidemezsiniz!” dedi.
Maddie daha fazla konuşmadı ama üzerini değiştir-

mek için merdivenlere doğru yönelen Holden’a sinsi sin-
si bakmaktan da geri kalmadı. Cadılar Bayramı’nı ve en 
sevdiği masallardan birini mahvetmeye çalıştığı için bunu 
hak ettiğini düşündü. Stockholm Sendromu mu? Bu ko-
nuda çok fazla şey bilmesi ona mantıklı geliyordu çünkü 
onunla evlenecek birini bulması ancak o kişiyi kaçırmasına 
bağlıydı. Belalı üvey kardeşinin bedeninde bir tek roman-
tik nokta yoktu. Maddie onun ne dediğini umursamıyordu. 
Güzel ve Çirkin’in birbirine karşı beslediği ve dış görünü-
şün ötesine geçen sevgilerinde olduğu gibi gerçek aşka ina-
nıyordu. Çünkü masalın sonunda, önemli olanın bir arada 
olmak olduğunu anlamışlardı. 

Tıpkı Holden ve Maddie’nin birbirinden mümkün oldu-
ğunca uzak durması gerektiğini anlamaları gibi. 
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Bölüm
İki

Maddie, Cadılar Bayramı dansı için merdivenlerden 
inerken, “Bir kravatın nasıl durması gerektiğinden pek 
emin değilim.” dedi. 

Nazik olmaya çalışıyordu çünkü Holden’ın kravatı ger-
çekten bir felaketti. Yumruk büyüklüğünde bir düğümle 
yamuk bir şekilde göğüs hizasına iniyordu. En kötüsü de 
yakasının altına yerleştirmediği için boyun çevresinden 
görünmesiydi. 

Holden savunmaya geçerek, “Ne var? Görünüşüm gayet 
iyi.” dedi. 

Maddie’nin babası, “Gel buraya, yardım etmeme izin 
ver.” dedi. Babası, kravatını yeniden bağlamaya çalışırken 
Holden, hızlı bir şekilde tabletini aldı ve montunun içine 
tıkıştırdı. 

Carol, “Dansta tablete ihtiyacın olacağını sanmıyorum.” 
dedi. 
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Holden, bunun kostümün bir parçası olduğu konusun-
da ısrar etti ve “Bugünlerde avukatlar tabletleri olmadan 
hiçbir yere gitmiyor.” dedi.

Carol gözlerini devirip “Madem öyle, o zaman bütün ak-
şamı köşede oyun oynayarak geçirmeyeceğine söz ver.” dedi.

Holden sanki mahkemede yemin ediyormuş gibi eli-
ni çantasına koydu ve “Bütün kutsal şeyler üstüne yemin 
ederim.” dedi. Ne havalıydı ama!

Holden ve Maddie merdivenlerden iner inmez, ayrı yön-
lere doğru yürüdü. İkisi de bir diğeriyle gelmiş gibi görün-
mek istemiyordu. 

Bir zombi ve bir Ninja’nın, Holden’a takılması çok uzun 
sürmedi. Ninja küçümser bir ifadeyle “Güzel kostüm.” 
dedi. Bu, Holden’ın kankası Jamal’dı ve yüzünde gözlerin-
den başka hiçbir yeri görünmese de Holden sesindeki alay-
cı ifadeden o olduğunu anlamıştı. 

Holden tabletini çıkararak, “Sana güzel bir kostüm gös-
tereceğim.” dedi. Ona, Çirkin’in kıyafetlerini giydiği resmi-
ni gösterdi. 

Jamal, “Iyyyy, iğrenç bu!” dedi.
Zombi, “Niye bunu giymedin?” diye sordu. 
“Gıcık üvey kardeşim kostümden dolayı bir yaygara ko-

pardı.” diye alaylı bir kahkaha attı. 
Maddie donuk bir ışığın kapladığı spor salonunu in-

celerken tek Güzel’in kendisi olmadığını fark etti. Lauren 
Singer ve Abby Chou da tanınan bir prenses gibi giyinmiş-
ti. Aynı kostümle başka iki kişi daha mı? Maddie hayal kı-
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rıklığına uğramıştı. Çıkıp gitmeyi, futbol sahasındaki açık 
tribünlerin altına saklanmayı ve daha sonra da babası gelip 
onu alana kadar orada beklemeyi düşündü. Ama artık çok 
geçti çünkü yakalanmıştı. 

Şapkalı Kedi dans pistinin karşısından koşarak ona 
doğru geldi ve “Maddie? Aman Tanrım!” dedi. Maddie’nin, 
ona doğru gelen bu kişinin yakın arkadaşı Tasha olduğunu 
fark etmesi biraz zamanını aldı. 

Maddie, “Güzel kostümü giymiş başka kızların da oldu-
ğuna inanamıyorum.” dedi.

Tasha, “Ne var yani? Senin kostümün onlarınkini ezer 
geçer.” diyerek teselli etti.

Maddie, “Teşekkürler. Üvey annem bu kostümü yapma-
ma yardım etti. O zaman gidip tribünlerin altına saklanma-
ma gerek yok!” dedi.

Tasha bir kahkaha atıp “Gerçek Güzel burada olsaydı, 
seni gördüğü anda gidip tribünlerin altına saklanırdı. Bu 
yüzden hiç kimse seninle kıyaslanamaz.” dedi.

Tasha, Maddie’yi her zaman nasıl güldüreceğini bilen 
harika bir arkadaştı. Maddie’yi gerçekten şaşırtan şeyse 
herkesin ona iltifat etmesiydi. Çocuklardan biri, “Çok hava-
lı.” dedi. Bir başkası da “Güzel’i sollamışsın!” diye bağırdı.

Genç bir kıza eşlik eden yaşlı bir kadın onun çok olgun 
göründüğünü söyledi. 

Herkes Maddie’nin ne kadar güzel göründüğünden 
bahsetmek istiyor gibiydi. Kızlar, öğretmenler hatta yü-
rürken birkaç gencin aralarında onun güzelliği hakkında 
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fısıldaştıklarını bile duymuştu. Çocuklardan biri yanındaki 
arkadaşına, “Maddie McMatthews’e bak!” dedi.

Çocuk “Vayyy!” diyerek karşılık verdi. 
Bu arada Holden da harika vakit geçiriyordu çünkü kar-

şılaştığı herkese kendisinin Çirkin kıyafeti içindeki resmi-
ni gösteriyordu. Arkadaşları bunun muhteşem bir şey ol-
duğunu düşünmüştü ama herkes aynı fikirde değildi. İki 
kız kostümü o kadar korkunç bulmuştu ki çığlıklar içinde 
kaçarak uzaklaştılar. Okul müdürü Montez bu kadar itici 
bir kıyafetle partiye girmesine kesinlikle müsaade etmeye-
ceğini söyledi. 

Holden, “O zaman siz de Çirkin’den daha iyi biri değilsi-
niz. Çünkü beni içimde ne olduğunu bilmeden sadece gö-
rünüşüme göre yargıladınız.” dedi. 

Müdür Montez bu durumdan hoşlanmamıştı. Ona, 
“Pekâlâ, bu partiye bu kıyafetle gelen kim olursa olsun, onu 
çıkarmasını ister ve giyen kişiye de bir hafta uzaklaştırma 
verirdim.” dedi.

Holden o anda bir ilköğretim kuralı hatırladı: Müdürle 
asla tartışma. 

Gecenin sonunda öğrenci başkanı en iyi kostüm ödü-
lünü açıklamaya geldi. En güzel kostüm ödülünü alan ki-
şiyi “Maddie McMatthews!” diye ilan etti. Maddie, Güzel 
kostümü içindeki diğer kızlar adına kötü hissetmişti ama 
ikisi de yenilgiyi incelikle karşılamıştı. 

Holden da bir ödül almıştı: En sıradan kostüm. Yine de hiç 
kostüm giymeyen üç kişiyi geride bırakmayı başarmıştı. En 
sıradan kostüm ödülünü kabul ederken, “Size en iyi kostüm 
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ödülünü neyin kazanması gerektiğini göstereceğim!” dedi. 
Tabletini çıkardı ve herkese Çirkin kostümü içindeki resmi-
ni göstermek üzereydi ki salonun arkasından başını salla-
yan müdür Montez ile göz göze geldi. 

Tabletini kaldırırken, “Immm, Instagramdan bakabilir-
siniz.” dedi.

Maddie, üvey kardeşi için biraz üzüldü ama bu durum sa-
dece eve dönüş yolunda sinsi hareketlerine başlayıncaya dek 
sürdü. Holden, “Resmi gösterince çığlıklar içinde kaçan iki 
kızı duydun mu?” diye sordu. “Bahse girerim ki o kostümü 
giysem, hepsini dans pistine kustururdum!” diyerek ekledi.

Eve vardıklarında Maddie’nin babası hemen yatmaya 
gitti. Şeker mi şaka mı diyerek kapı kapı dolaşan çocuklara 
şeker dağıtmaktan ve onlara sürekli Eurythmics grubunun 
kim olduğunu açıklamaya çalışmaktan yorgun düşmüştü. 
“Cadılar Bayramı’ndan hoşlanmamamın bir nedeni oldu-
ğunu biliyordum.” diye sızlandı. 

Holden bu takım elbisenin içinde daha fazla duramaya-
caktı. “Büyüdüğümde her gün bu üç parçadan oluşan deli 
kıyafetlerini giymek zorunda kalmayacağım bir iş bulaca-
ğım.” dedi.

Holden ceketini çıkarırken tabletini merdivene koydu ve 
karanlık koridoru, tabletten yayılan ışık aydınlattı. Tableti 
yeniden eline alırken, “Çok garip. Şimdiye kadar otomatik 
olarak kapanması gerekiyordu.” Holden ekrana baktığında 
yüzü allak bullak olmuştu. “Imm, Maddie sanırım bunu 
görmen gerek!” dedi.
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Maddie ekrana göz atarken, “Senin Çirkin kostümüne 
bir kez daha bakmak istemiyorum. Git başımdan, Holden!” 
diye söylendi.

“Bu o değil. Sanırım bozdum.”
“Tabletini mi bozdun?”
“Hayır, masalı bozdum. Bak!”
Ekranda Güzel ve Çirkin’in düğünlerinden bir resim vardı.
Maddie omuzlarını silkip “Evleniyorlar işte. Bana göre 

mutlu son.” dedi. 
“Ama masalın sonunda Çirkin’in normal bir insana dö-

nüşmesi gerekmiyor muydu? Neden hâlâ bu kadar çirkin?”
Maddie, “Haklısın, bu çok garip.” derken, tabletin say-

falarını kaydırdı ve daha önce görmediği resimler gördü. 
Bir tanesinde Güzel ağlıyordu. Diğerinde başka bir adamla 
buluşuyordu. “Holden! Sen ne yaptın?” dedi. 

Holden “Bakayım.” dedi ve tableti onun elinden aldı. 
Hikâyenin ilk sayfasına geri dönüp, “İyi, en azından hâlâ 
aynı şekilde başlıyor. Bir...” dedi.

Maddie, “Holden, hayır!” dedi. Son kelimeyi söyleme-
den önce onu durdurmayı denedi.

“... zamanlar...” dedi Holden. Daha sonra kafası karışmış 
bir hâlde Maddie’ye baktı ve “Ne?” dedi. 

Tabletten büyük bir ışık yayıldı ve Maddie ile Holden 
vücutlarında garip bir titreme hissetmeye başladı. Hol-
den, “Ah, hayır!” diye bağırdı. Neler olduğunun farkına 
varmışlardı. 
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İki üvey kardeşin bedenleri sarsıldı ve odanın karşısına 
doğru uçmaya başladılar. Kısa bir süre sonra ikisi de 
ekrandan yayılan ışığın içinde kayboldu. Tabletteki ekran 
fotoğrafı değişti. Güzel ve Çirkin’in dans fotoğrafı yerine, 
Maddie ile Holden’ın arasında beyaz bir sayfa belirdi ve iki-
si de âniden başka bir maceranın içine daldı.
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