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Sindirella

Bölüm
Bir

Maddie McMatthews, dünyadaki en kötü üvey kardeşin 
kendisininki olduğundan son derece emindi. Evet, büyük 
ihtimalle Portekiz’de ya da Tacikistan’da yaşayan on bir 
yaşındaki bir kızın da mükemmel üvey annesinin alaycı, 
havalı ve serseri bir oğlu olabilirdi. Belki de zavallı kız, bu 
problemli çocukla aynı çatı altında yaşamaya zorlanıyordu. 
Yine de hiçbir şey Middle Grove’da, Holden McNeal gibi 
sinir bozucu bir tiple yaşamak kadar kötü olamazdı. Hol-
den ve Maddie’nin odaları arasında sadece bir duvar vardı. 
Holden, Maddie’nin öfke ve memnuniyetsizliği paylaştığı 
sersem bir çocuktu. İki üvey kardeş ortak bir doğum günü 
partisi bile düzenlemiş ama Maddie, herhangi birinin ikiz 
kardeş olduklarını düşünmemesi için durumu hemen açık-
lamaya kalkışmıştı.

Gözlerini devirip derin bir iç çekerek, “Alakamız bile 
yoktur.” demişti.
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Babası Carol ile evleneceğini açıkladığında çok heye-
canlanmıştı çünkü her zaman bir erkek kardeşi olsun iste-
mişti. Holden’a okulu gezdirmeyi ve tanıdığı herkesle, onu 
tanıştırmayı önermişti. Peki, karşılığında Holden ne yap-
mıştı? Herkesi instagram takip listesine ekleyerek, sabahla-
rı uyanınca Maddie’nin saçlarının ne hâlde olduğunu gös-
teren fotoğrafları kendi profilinde yayınlamıştı. Bu resimler 
bir sürü kişi tarafından defalarca paylaşılmış ve üç farklı 
kız Cadılar Bayramı’nda ‘Sabahları Uyandığında Maddie’ 
konseptli kostüm giymişti. 

Bu olaydan sonra Holden sınıfın en komik çocuğu ola-
rak ün salarken Maddie de Palyaço Saçlı Kız lakabıyla anı-
lır olmuştu.

Ne yazık ki olaylar bununla da son bulmamıştı. Hol-
den, DVR’dan (Dijital Video Kaydedici) Maddie’nin en 
sevdiği programları silmiş ve onların yerine güreş maç-
ları yüklemişti. Evde beslediği tarantulayı Maddie’nin 
yastığının üstüne koymuştu ve yatmaya gidince tarantu-
layla karşılaşan Maddie’nin çığlıkları bütün evi inletmişti. 
Yine de bunların hiçbiri yaptığı en kötü şeyin yanına bile 
yaklaşamamıştı. Holden, öyle bir şey yapmıştı ki belalılar 
listesinde en başa ulaşmıştı. Maddie’nin hayatıysa sonsuza 
dek değişmişti.

Holden McNeal, Sindirella’nın düğününü mahvetmiş ve 
yeniden cadı üvey annesinin yerlerini silmeye başlamasına 
neden olmuştu.

Beşinci sınıfa giden birinin bunu yapabileceğini kim 
tahmin edebilirdi ki?
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Aslında bütün bunlar okulda verilen bir ödevle başla-
dı. Maddie, en sevdiği hikâyeyle ilgili bir performans öde-
vi hazırlamak zorundaydı ve tercihini Sindirella’dan yana 
kullandı. Sindirella onun için her zaman en güzel ve en 
romantik hikâyelerden biri olmuştu. Yoksul ve zavallı bir 
kız, yakışıklı bir prense âşık oluyor ve hikâye Sindirella’nın 
krallığın en çok kıskanılan kadını olmasıyla son buluyordu. 
Bütün bunlar bir yana Maddie, son zamanlarda hikâyenin 
kötü üvey kardeşlerle ilgili olan bölümüyle de ilgilenmeye 
başlamıştı.

Her zaman olduğu gibi Holden, Maddie’nin ödevini ber-
bat etmeye kararlıydı. İlk olarak haftalarca üzerinde çalıştığı 
üç boyutlu projeyle alay ederek başladı. Sindirella’nın Prens 
ile evlenirken giydiği mavi beyaz elbise ve camdan ayakka-
bılarıyla büyüleyici bir şekilde koridorlardan yürüyüşünü 
gösteriyordu. Maddie; Sindrella’yı, kötü üvey anneyi, Prens’i 
ve Sindirella’nın mutlu sonunu ağlayan gözlerle izleyen iki 
zalim kız kardeşi temsilen, eski tişörtlerden küçük oyuncak 
bebekler yapmıştı.

Bitirdiği çalışmasını ailesine göstermek için daha fazla 
bekleyemedi. Yapıştırıcılar kurur kurumaz onlara sergile-
mek için ayakkabı kutusunu salona indirdi. Büyük bir neşe 
içinde, “Ta taaammmm!” dedi.

Babası ve Carol ödevden o kadar etkilenmişti ki alkışla-
maya başladılar.

Babası büyük bir coşkuyla, “Maddie, kendini aşmışsın!” 
dedi.
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Carol ona kocaman sarıldı ve “Bu sıkı çalışmanın karşılı-
ğını alacaksın. Daha şimdiden yüz puan kokusu alıyorum.” 
diyerek heyecanına ortak oldu.

Ne var ki kibirli üvey kardeşi bütün bu övgülere katılma-
yı reddetti. Kollarını önünde birleştirdi ve kendini beğen-
miş bir tavırla, “Cadı üvey annesini niye düğüne davet etti 
ki?” diye sordu.

Greg, “Holden, bu yaptığın hoş değil. Gayet güzel bir ça-
lışma.” diye yanıtladı.

Holden, “Evet, saçma bir hikâye için öyle.” dedi.
Maddie o kadar incinmişti ki en sert hâliyle, “Bir gün 

seni kendi düğünüme davet edersem, o zaman anlarsın.” 
diyerek cevap verdi.

Holden her zaman yaptığı gibi ağzının içinden homur-
dandı ve en kaba hâliyle, “Iyyy, sanki senin düğününe gel-
meye çok meraklıymışım gibi.” dedi.

Carol, onları, “Çocuklar yeter artık!” diye azarladı..
Holden masummuş gibi davranmaya çalışarak, “Ne? 

Ben bu ödevin güzel olduğunu kabul ediyorum. Sadece 
hikâyenin sersemlere göre olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Babaları, “Tamam, bu kadar yeter. Bir anlaşmaya vara-
mayacaksanız hemen odalarınıza gidin.” dedi.

Holden ve Maddie, “Peki!” dedi.
İkisi de odalarına doğru fırlayarak, kapılarını sertçe 

kapattı. Maddie ağlamaklı bir hâlde kendini yatağına attı. 
Tek istediği ailesine onunla gurur duyacakları bir şey gös-
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termekti. Holden, olayı ikisini de sıkıntıya sokan bir savaşa 
döndürmüştü. Hayatında tanıdığı en kötü çocuktu!

Ertesi gün Bayan Greenberg, Maddie’yi sunumunu yap-
ması için çağırdığında derin bir nefes aldı ve arka sırada 
oturan belalı üvey kardeşiyle göz göze gelmemeye karar 
verdi. Maddie üç boyutlu çalışmasını ortaya çıkardığında 
Bayan Greenberg etkilenmiş bir ses tonuyla, “Ooooooo!” 
dedi. Daha sonra Maddie, Sindirella’nın kendisi için ifade 
ettiği her şeyi açıklayan beş dakikalık bir sunum yaptı. Bu 
hikâyeyi okuduğunda küçücük bir kızdı ve sanki o andan 
beri bu sunum için hazırlanmış gibiydi.

Maddie, “Sindirella gerçek bir aşk öyküsünü konu alır. 
Ancak daha da önemlisi umutla ilgilidir. Bize, asıl meselenin 
iyi bir kalp olduğunu anlatır çünkü iyi bir kalbi olduğu sü-
rece fakir hatta zavallı hizmetçi bir kız bile bir prensle evle-
nebilir.” diyerek sözlerini tamamladı. Bayan Greenberg’in de 
onaylayan bir şekilde başını salladığını gördü. Bunun üzeri-
ne kendini arka sırada oturan Holden’a bakmaktan alıkoya-
madı. Maddie, “Ayrıca kötü üvey kardeşlerine karşı bir zafer 
kazandığından söz etmeme gerek yok sanırım.” dedi.

Maddie, Holden’ın bunun doğrudan kendisine söylen-
miş bir cümle olduğunu anladığından emindi ama bütün 
sınıfın ona dönüp kahkahalarla gülmesini beklemiyordu.

Bayan Greenberg, “Herkes sessiz olsun.” dedi. Maddie, 
Holden için biraz üzüldü ancak ödevini eleştirdiği için 
bunu hak ettiğini düşündü. Ardından yerine oturmak için 
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notlarını toplarken, Bayan Greenberg sınıfa dönerek herke-
sin korkulu rüyasını olan, “Sorusu olan?” cümlesini kurdu.

Öğrenciler arasında bu sorunun daima sessizce 
geçiştirilmesi gerektiğine dair yazılı olmayan bir anlaşma 
vardı. Kimse kimsenin sunumundan sonra bir şey sormazdı 
çünkü kendi sunumlarında herhangi bir soruya cevap 
vermek istemezlerdi. Maddie yerine geçmek için ödevini 
topladı ama odanın köşesine doğru baktığında arkalardan 
bir elin havaya kalkmış olduğunu gördü.

Çok tanıdık ve küstah bir ses, “Benim birkaç sorum 
var.” dedi.

Maddie üvey kardeşine döndüğünde, Holden aynı küs-
tah sırıtışla ona doğru bakıyordu. İçinden elindeki ödevi 
Holden’ın kafasına fırlatmak geçmişti.

Bayan Greenberg, “Evet Holden? Seni dinliyoruz.” dedi.
Holden derin bir nefes aldı. Bunun için hazırlanmış 

olduğu belliydi ve “Prens, Sindirella’ya o kadar âşıksa, ne-
den onu ayakkabısından tanımak zorunda? Yüzünü hatır-
lamıyor mu?” diye sordu. 

Maddie içinden bir of çekti. Bu çocuk, pek akıllı olduğu-
nu sanıyordu. Ona, “Aslında masallar yanlış kimlik tespit-
leriyle doludur. Mesela, Kırmızı Başlıklı Kız büyükannesini 
bir kurtla karıştırmıştır. Bu yüzden prensin hafızasına gü-
venmemesi mantıklıdır.” dedi.

Bayan Greenberg, Maddie’yi onayladı. Çok net bir ce-
vaptı. Maddie, Holden’ın geri çekileceğini umut etti ama 
Holden bunu yapmak yerine, başını diğer yana eğerek baş-
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ka bir atağa geçti ve “Peki, bana şunu söyleyebilir misin? 
Kaç numara ayakkabı giyiyorsun?” diye sordu.

Maddie, “Ben mi?” diye karşılık verdi.
Holden, “Evet, merak ettim.” dedi.
Maddie başını salladı ve “Bu belalı canavarın amacı ne 

olabilir ki?” diye düşündü. Ardından, “Otuz beş” diyerek 
Holden’ı yanıtladı.

Holden, “Teşekkür ederim. Ben hepsini tek tek tanıma-
sam da pek çok kişi otuz beş numara ayakkabı giyiyor ola-
bilir.” dedi. Sınıfa şöyle bir göz gezdirdi ve “Otuz beş giyen-
ler parmak kaldırsın.” diye devam etti.

Birkaç el havaya kalktı ve “Bir, iki, üç, dört, beş...” diyerek 
tek tek parmakları saydı. Ardından, “Yani Maddie, sınıfın 
neredeyse yarısının ayakkabı numarası aynı. Peki, birini 
ayakkabı numarasından tanımaya çalışmak güvenli bir yol 
mu diye sorabilir miyim?” diyerek konuşmasına devam etti.

Maddie, “Bu hiç adil değil.” dedi.
Holden, “Değil mi? Ya Prens, Sindirella’yı bulmadan 

ayakkabı başka birinin ayağına olsaydı? O zaman Prens 
yanlış kadınla evlenebilirdi.” dedi.

Maddie homurdanmaya başladı. Artık Holden’ın çene-
sini kapatmasını istiyordu. Ama Bayan Greenberg onun 
söylediklerini başıyla onaylıyordu. Ne yani şimdi bu sü-
rüngenle aynı fikirde miydi?

Holden, “Bir şey daha var. Sindirella balodan eve nasıl 
döndü?” dedi.
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Maddie, sinsi sinsi gülümsedi. Bu çocuk çok akıllı ol-
duğunu ve böyle bir soruyla onu tuzağa düşürebileceğini 
düşünüyordu. Hikâyeye bu kadar hâkim olmasaydı, araba-
sıyla döndüğünü söyleyebilirdi ama bu mümkün değildi. 

Maddie, “Arabası gece yarısı balkabağına dönüştü. 
Bu durumda yürüyerek gittiği gayet açık. İyi denemeydi 
Holden.” dedi.

Soruyu doğru bir şekilde cevaplamış olmanın memnu-
niyetiyle, yeniden yerine geçmek için hareketlendi. 

Ne yazık ki Holden henüz vazgeçmemişti. 
Holden, “Tek bir ayakkabıyla mı?” diye sordu.
Maddie, “Neden olmasın?” dedi.
Holden, “O zamanlar kaldırım yoktu değil mi? Bildi-

ğim kadarıyla saray da kasabadan oldukça uzak. Çok acı 
vermiş olmalı.”

Maddie, kendini Sindirella’nın yerine koyarak, “Öyle. 
Kesinlikle çok acı vericiydi.” dedi.

Bayan Greenberg, “Her neyse... Bazı eksiklikleri olsa da 
güzel bir hikâyeydi.” dedi.

Maddie eşyalarını alıp sırasına oturdu. Eksik mi? Kim 
Sindirella’nın eksik olduğunu düşünürdü ki? Sunumunu 
mahvettiği için Holden’a çok öfkelenmişti. 

Henüz farkına varmadığı şeyse üvey kardeşinin bundan 
çok daha fazlasını mahvettiğiydi.
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Bölüm
İki

Maddie o gece babasının Carol’dan boşanması için ne 
yapabileceğini düşünmekten geç saatlere kadar uyuyamadı. 

Holden’ı Yıldız Savaşları ve Yenilmezler karakterlerini ku-
tulara yerleştirip bütün video oyunlarını toplarken görme-
nin ne kadar iyi olacağını hayal etti. Hatta bunları kamyona 
yüklerken ona yardım ettiğini ve sonsuza dek ondan kur-
tulurken ardından el salladığını bile düşündü. Bu düşünce 
ne kadar rahatlatıcı olsa da babası için üzülmekten kendini 
alamadı. Carol’ı tanıdığı günden beri son derece mutluydu. 
Böylesine saçma bir tip yetiştirmiş olsa da Carol’ın gerçek-
ten harika bir insan olduğunu kabul etmeliydi. 

Maddie babasının evliliğini bozma fikrinden vazgeçip 
Holden ve kendisinin üniversite için evden ayrılacakları 
zamanı hesaplamaya çalışarak kendini rahatlattı. Matema-
tikte ne kadar iyi olsa da her şeyi 365 ile çarpmak çok yoru-
cuydu. Zaten bir süre sonra da uyuyakalmıştı. 
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Uykuya dalmasının üzerinden çok fazla zaman geçme-
mişti ki odasının kapısında yavaş ama acil bir tıkırtı duydu. 
İlk tıklatma onu uyandırmadı ama bir sonraki daha hızlıy-
dı ve bir sonraki daha da hızlı. Maddie sarsılarak gözlerini 
açtı ve saate baktı. Kimin gelip gece on ikiyi dört geçe onu 
rahatsız ettiğini anlayamadı ama bunu yapan kişi soruyu 
daha iyi cevaplayabilirdi. 

Maddie, “Holden defol. Saat bir milyon olmuş!”
Holden koridorun başından “Kapıyı aç Maddie. Bu hiç 

komik değil!” diye bağırdı.
Maddie kapıyı açmayı aklının ucundan bile geçirmedi. 

Bunun Holden’ın planladığı zalimce bir şaka olduğundan 
emindi ve, “Yatağına geri dön Holden. Kapıyı açmıyo-
rum!” dedi.

O anda odanın karşı tarafında gözüne bir şey çarpmış-
tı. Kısa bir süre durdu. Çok zayıf bir ışık huzmesi ödevinin 
üzerine yansıyordu ve bazı şeyler çok farklı görünüyordu. 
Maddie gözlerine inanamayarak neler olduğunu anlamak 
için yatağından kalktı. Artık yeterince emindi. Oyuncak 
bebekler tamamen farklı bir sahne sergileyerek hareket 
ediyordu. Kötü üvey kardeşlerden biri Prens ile evleni-
yordu ve Sindirella köşede ağlayarak oturuyordu. Bu, 
Holden’ın şakası mıydı? Maddie’nin odasına gizlice girip 
projesini berbat mı etmişti? Öfkelenmiş bir hâlde yatak 
odasının kapısına doğru fırladı ve ayakkabı kutusunu 
onun suratına fırlattı. 

“Ödevime ne yaptın?” diye bağırdı.
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Holden, Maddie’nin ne söylediğini anlamadı çünkü 
aynı anda o da “Tabletime ne yaptın?” diye bağırıyordu. 

Daha sonra ikisi de aynı anda “Sen neden bahsediyor-
sun?” diyerek birbirine baktı. 

Maddie, “Ödevimin hâline bak! Her şey mahvolmuş!” 
diyerek Holden’ı suçladı. 

Holden, “Ona dokunmadım bile. Sen tabletimi açana 
kadar uyuyordum.” diye karşılık verdi. 

Maddie, “Sen neden bahsediyorsun? Ben senin tableti-
ne dokunmadım.” dedi.

Holden, “Dur bir dakika... Buna inanamıyorum. Mad-
die, bunu görmen gerek!” dedi. Maddie’nin ödevine daha 
yakından baktı.

Maddie, “Neyi görmem gerek?” diye sordu. 
Holden, Maddie’nin kolunu kavradı ve “Hadi!” diyerek 

Maddie’yi yatak odasına doğru çekiştirdi. 
Maddie, “Holden bu bir oyunsa, babamı uyandıracağım 

ve başın fena hâlde derde girecek.” dedi.
Holden, Maddie’yi kendi odasına doğru çekerek 

“Bak!” dedi.
Holden’ın odası her zamanki gibi bir savaş alanını andı-

rıyordu. Etrafa dökülmüş Oreo kırıntıları, yere atılmış kirli 
çoraplar ve gazetelerden kesilmiş araba resimleri etrafa da-
ğılmış durumdaydı. Yine de gecenin karanlığında bu dağı-
nıklığın arasından görünen tuhaf bir şey vardı. Holden’ın 
masasının üzerinde duran tabletinden esrarengiz bir ışık 
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yayılıyordu. Maddie, “Ekranı açık bırakmamalısın. Batarya 
ömrünü kısaltır.” dedi.

Holden, “Kapatamam, git de bak.” dedi.
Maddie masaya doğru ilerleyebilmek için yerdeki yığın-

ların arasından kendine bir yol açtı. Daha sonra meraklı 
gözlerle ekrana baktı. Bir e-kitap için oldukça güzel bir ek-
ran sayfası vardı ve uzun bir el yazısıyla çok iyi bildiği bir 
isim yazılıydı: Sindirella!

Maddie homurdandı ve “Bunun bir oyun olduğunu bi-
liyordum. Sindirella savaşını yeniden başlatmak için beni 
gecenin yarısında uyandırmak zorunda mıydın?” dedi.

Holden, “Yemin ederim. Uyandım ve bunu gördüm. Hiç-
bir şey yapmadım. Şimdi sona kadar sürükle.” dedi.

Maddie iç çekerek parmağıyla ekranı kaydırmaya başla-
dı. Üvey annesinin yerlerini silen, periyle karşılaşan ve bal-
kabağından arabasıyla baloya giden Sindirella’ya ait çok 
güzel çizimler gördü. Ardından anlamlandıramadığı bir 
resimle karşılaştı. Sindirella balodan eve doğru ayakkabı-
sız bir hâlde ve şişmiş ayağını tutarak acı içinde yürüyordu.

Holden, “Tıpkı söylediğim gibi! Balodan eve ayakkabı-
ları olmadan gidiyor. Ayaklarına bak yara bere içinde kal-
mış.” diye açıkladı.

Maddie, “Ama hikâyede böyle bir bölüm yok.” dedi. Ka-
fası karışmış bir hâlde çizimlere daldı. Bu resmi Holden’ın 
kendisinin çizmesi mümkün değildi. Ne zaman bir insan 
çizmeyi denese orantısız bir inek görünümlü bir şey ortaya 
çıkardı. Bu bölüm, Maddie’nin okuduğu hiçbir Sindirella 
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versiyonunda olmayan güzel bir sahneydi. Peki ama Hol-
den çizmediyse oraya nasıl girmişti?

O andan itibaren e-kitapta daha garip şeyler olmaya baş-
ladı. Prens, cam ayakkabıyı üvey kız kardeşlerden birine giy-
dirmeye çalışıyor ve kızlardan birini öpüyordu. Prens üvey 
kız kardeşi mi öpüyordu? Bu mümkün olamazdı.

Maddie, “Çok garip.” dedi.
Holden, “Sadece bekle ve son sayfayı kontrol et.” dedi. 

Maddie sayfaları sona doğru sürükleyince, üvey kız kardeş-
lerden birinin Prens ile evlendiğini ve Sindirella’nın bir kö-
şede yalnız başına ağladığını gördü.

Maddie, “Hayır, bu olamaz.” dedi. Ödevini tabletin yanı-
na koydu ve bir ona bir tablete bakarak ikisi arasında gidip 
geldi. Benzerlikler şaşırtıcıydı. Karakterlerin giydiği kıya-
fetler, yüzlerindeki ifade, buketteki çiçekler birbirine çok 
benziyordu. İki sahne neredeyse aynıydı. Holden’a “Bunu 
nasıl yaptın?” diye sordu.

Holden, “Sana ben yapmadım dedim. Çizim yapamadı-
ğımı biliyorsun. Ayrıca bütün gece senin odanda değildim. 
Bence, biz Sindirella masalını bozduk.” dedi.

Maddie, “Ne demek istiyorsun? Bir hikâyeyi bozamaz-
sın. Sindirella yüzyıllardan beri böyle.” dedi.

Holden, “Sende başka bir kopyası var değil mi? Git getir 
onu.” dedi.

Maddie gözlerini devirerek, “Pekâlâ ama daha sonra ya-
tağıma döneceğim.” dedi.
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Holden gergin bir şekilde odasında dolaşırken Mad-
die, Sindirella’nın kopyasını getirmek için kendi odasına 
doğru yöneldi.

Holden kendi kendine, “Bunlar benim sorduğum so-
rular olmalı.” diye düşündü. Üvey kız kardeşin ayakkabı 
numarası Sindirella ile aynıydı. Bu yüzden ayakkabı onun 
ayağına oldu ve o da Prens ile evlendi. Prens hatasının far-
kına varamadı çünkü Sindirella’nın yüzünü hatırlamıyor-
du!” diye düşündü.

Maddie elinde Sindirella’nın resimli ve ciltli bir baskı-
sıyla içeri girerek, “İşte burada!” dedi. Kitap eski ve lime 
lime olmuş bir hâldeydi. Bütün kitaplar gibi çok sevildiği 
belliydi. Maddie, “Bu, küçük bir kızken babamın bana 
okuduğu perili, balolu ve mutlu sonu olan bir Sindirella 
kopyası.” dedi.

Maddie kitabın son sayfasına geldi ve oradaki resmi 
görünce şaşkınlıktan kitabı elinden düşürüp, “Hayır! Bu 
mümkün olamaz! Ama nasıl?” dedi.

Holden kitabı aldı ve son sayfaya baktı. Maddie’nin üç 
boyutlu ödevi ve tabletteki görüntülerde olduğu gibi, Sin-
dirella’nın üvey kız kardeşi Prens ile evleniyordu. “Sonsuza 
kadar mutlu yaşadılar...” yerine sadece “Son...” yazıyordu.

Maddie üvey kardeşine bakarak, “En sevdiğim hikâyemi 
mahvettin.” dedi.

Holden, “Peki, şimdi ne yapacağız?” diye sordu.
Maddie elinden çekerek, “Kitabı bana ver! Ne kadarını 

mahvettiğini görmek için başından okuyacağım.” dedi.
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Holden tabletini aldı ve sayfaları kaydırıp, “Böyle bir 
gücüm olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Başka neyi bo-
zabileceğimi merak ediyorum. Belki Gizli Bahçe’ye birkaç 
Ninja ekleyebilirim. Böylece hikâye bu kadar sıkıcı olmaz.” 
dedi kendiyle gurur duyarak.

Maddie yeniden Sindirella’nın ilk sayfasına döndü ve 
okumaya başladı. “Bir zamanlar...” Maddie devam etmeden 
önce, vücudunda garip bir karıncalanma hissetti. “Ne olu-
yor böyle?” diye sordu ama aynı şey Holden’a da olmuştu. 

Tabletten yoğun bir ışık yayıldı ve Maddie ile Holden’ın 
etrafını sardı. Maddie’nin bedeni sallanmaya başladı ve 
odanın karşı tarafına doğru havalandı. Yavaş yavaş tabletin 
içine gömüldüğünü görebiliyordu. 

Holden, “Maddieeee!” diye bağırdı. Onu kurtarmak için 
elini uzattı ama hiçbir işe yaramadı. Holden da tabletin içi-
ne dalmıştı. 

Aynı anda tablet ve kitap yere düştü. İki üvey kardeş say-
falar arasına gömülürken görüntüler de bir bir değişiyordu. 
Görüntüler, balkabağından olan arabasındaki Sindrella’nın 
yerine, masal dünyasında gezinen ve kafaları son derece 
karışmış olan Maddie ve Holden’ı gösteriyordu. 

İki üvey kardeşin yatak odasında bıraktıkları tek iz buydu. 
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