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PROLOG

Ascurr suNETELE cAxrBcuruI. Toful, pretutindeni. Lumea

din casa mea Lumea din afara casei mele. Pds[ri gi vAnt, gi co-

paci. Electricitatea gi apa prin conducte, gi oamenii care urcl gi

coboari scirile, trosnetul ghelii de afar6, zgomote de tocitor in
bucitirie. Lumea este toatl o voce, tot timpul, iar daci stau aici

gi tac, fac totugi zgomot. Pot si-mi aud bitlile inimii, pot si aud

distan[a dintre mine gi ceilal$ de pe pimant, pentru ci nimeni,

niciieri, nu cAnti la fel ca mine. Se pare ci sunt singura care are

vocea asta qi singura care fredoneazi cintecul ista.

A,qa ci ascult din risputeri, intrebAndu-mi dacl intr-o buni
zi voi auzi altivoce ca a mea, dacivoi aazipe cineva care sI in-
toneze notele pe care numai eu le pot cinta.

Dar chiar dac[, undeva ar fi cineva ca mine, eu nu il aud.

Vocea mea e ca un instrument menit si cAnte intr-o orchestri,

dar in schimb c6nti solo un repertoriu de cdntece pe care nu l-a

compus nimeni pinl acum. Probabil c[ aga trebuie si se simti in-
ventatorul unui nou instrument, singurul care qtie s[ cinte la el.

Suni destul de amuzant, dar...
Aqa trebuie si se simti ultima pasire dintr-o specie.

Ascult.

Ascult.

Ascult.



CAPITOLULl

{AZA}

BuNi sEARA, cAsA FAMILIcI Bovr,r. Este ora 11.30 p.m.,

cu o noapte inainte ca fiica voastri cea mare si implineascl
gaptesprezece ani, iar sus-numita fiic[ se strecoari prin casl ca

o umbr[ pribeagi, indreptindu-se neauziti spre uEa din spate.

Cdt de mult qi-ar dori ea si cAnte o versiune (ticuti, dar efi-

cienti) a invizibilitdfii gi/sau a teleportdrii? Mult. Dar, din p[-
cate, cAntecul ista nu existi.

ExistI bicicletl + ploaie, lapovi[l, ninsoare. Normal s[ fie
aga exact in noaptea in care m-am hotirit si ies afar[.

Am mai multe haine pe mine. Am qi nigte pantaloni lungi
care imi acoperl cizmele imblinite qi practic arit ca un soi

de bugtean infofolit, cu o pelerinl de ploaie deasupra. Poate

intr-un film cu ttthiVia[a"imaginard a Azei Ray aq purta... Nu
giu ce-ag purta. Poate o rochie?

Dar niciodatl nu mi-a statbine inroz. Mai degrabi ag purta

o salopeti decit cine gtie ce rochie vaporoasi de ocazie. Dar,

ca de fiecare dati cAnd e ziua mea, imi analizez simlul estetic.

Poate ar trebui si fiu altfel? Poate ar trebui si tncerc? Poate ar fi
mai bine s[ fiu o Aza-prijiturici gi nu o Aza-cipitan?

Pe wemuri, intreblrile de genul ista erau o modalitate de a

evita si numir cdte zl/ie mai am din via![. Acum? Este doar...

felul in care triiesc eu.
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in general nu sunt genul ila de fat[ care se gitegte, nici micar
la ocazii. Am fost niscuti pe dos fap de ceilal$ qi tot pe dos am

rirnas. Pe trei sferturi pirat, pe un sfert extraterestru.

Aga ci port toate straturile astea de haine Ei un singur strat

cu adevdrat important gi integrant, care nu e chiar hain[, dar

ar putea foarte bine s[ fie.

Este cochilia. Pielea pe carc am luat-o de pe corabia ce-

reasci. Cea care imi acoperi trupul magonian.

Exact, magonian.

Suni cam nepimintesc pentru voi? Atunci, felicit[ri, concu-

renfilor la jocul televizat! A]i cAgtigat un extraterestra bonq

fi d e.* Salu poate opusul lui b o na fi de. Mala fi de. D a, e adevirat.

Nimeni nu folosegte termenul ista, ceea ce m[ surprinde, pen-

tru ci e un termen bun.

Din cauza pielii pe care o port, nu semin deloc cu ceea ce

sunt in realitate. Adic6, niciodati nu semin, incepAnd de anul

trecut. Dar in clipa asta chiar nu semin deloc. Pielea asta md

face si ardt ca o persoani care nu sunt.

Desigur, daci nu te superi, nici nu sunt o persoani.

Aza Ray Boyle e moarti de un an gi totuqi eu continui si fiu
aici, inci vie.

Aza Ray Quel e cunoscuti numai in regatul Magonia -
locul in care m-am niscut, sus, printre nori, unde se isci vre-

mea gi unde balenele-de-furtunl cdnti.
Sunt gi Beth Marchon - aici, pe pimint, sub acoperire in

pielea asta.

Aici pentru ci e familia mea. Aici pentru ci e destinul
meu. Aici pentru ci sunt Toate Motivele Imaginabile gi Unele

Inimaginabile.

* De buni-credin(i (n. red.).
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Vechiul meu corp era la fel ca ista - un fals, o copie desti-

nati altcuiva. Un travesti care s6 mascheze cine sunt.

Dar, oricum, timp de qaisprezece ani, ila a fost corpul meu.

Era pe moarte incl din clipa in care am ajuns aici. $i nu imi
lipsegte deloc, nici tusea, nici sufocarea, nici senzafia ci mi
inec, nici s[ vid ultima paginl a cirlii mele ln fiecare clipi, dar

mi-e dor de momentele in care mi uitam in oglindi gi gtiam

cine se uiti Ia mine de acolo.

Mi-e dor qi acum si fiu Aza Ray Boyle, muribund[ sau nu.

Dar cochilia Azei Ray s-a dus. Iar daci weau sI mai stau

aici, atunci trebuie s[ fiu Beth.

in realitate, nu are importanfl in pielea cui mi aflu. Sufle-

tul meu imi spune cine sunt qi, ca reguli generali, lucrurile

care pentru toati lumea sunt importante, pentru mine nu sunt.

Am aproape Eaptesprezece ani gi sub aceastl pelerini nu se as-

cunde vreo regini a balului. Dar daci s-ar fi ascuns?

Aq fi dat-o afar6.

Aga m-am niscut gi, indiferent cum arit, sunt magoniani.

Iar de cAnd am plecat din Magonia, chestia asta mi-a flcut
numai probleme neprevizute.

Existl un cuvAnt in germani (normal c[ in germani) care

exprimi senzalia pe care o au pis[rile in colivie cAnd vine pe-

rioada migrlrii. Senzalia aceea de nelinigte, de agita{ie pani-

cati cind gtii ci ar trebui s[ zbori.

Zugunruhe. Eu? Am un imens gi constant Zugunruhe. Am
senzafia ci mi zbatincolivie, incercAnd s[ ajung la soare. Anul
trecut pe vremea asta, luminile nordului se arcuiau pe cer qi

stelele erau aprinse, qi tot universul stitea in fafa mea, univer-

sul ista imposibil de miref.
Anul trecut, de ziua mea, eram in Magonia. $i eram cea

deasi. Fata Cipitanului.
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Anul6sta, sunt o falsl elevi dintr-un oraq reai qi nu fac alt-

ceva decAt si ies pe furig din casa in care locuiesc.

E o noapte normal6, dintr-o viafi normali, in care nu pot

s[ sirbitoresc ziua ce urmeazi si vini, pentru ci era ziua Azei

Boyle, nu a lui Beth Marchon.

Pe coridorul qcolii este o fotografie cu fata care eram ina-

inte. O vezipe perete chiar cind intri, pe un panou unde sunt

trecute data de naqtere qi data morlii mele/ei.

Data morfii MELE.

Nu-i nimic mai distractiv si trec in fiecare diminea{i pe

ldngi ea, in afari de tot restul. Realitatea vielii mele e atit de

aiuritoare, incAt aq putea avea impresia ci am luat-o ra;zna,

daci n-ar fi aga de ugor de confirmat.

Dar iati. EA e.

Se uit[ la mine. Se uiti la mine din oglindi in fiecare dimi-
nea[6. $i se uiti la mine gi de pe panoul acela. E ziua mea -
scrie chiar acolo.

Dar nu e ziua mea de nagtere.

Este ziua morfii mele.

AtAta ci eu sunt vie mie-n sut[.
A trecut un an de cind m-am trezitpe o corabie in nori gi

am descoperit cI nu sunt om, cLfacpartedintr-o rasl de fiinfe
care triiegte in cer. A trecut un an de cind am descoperit ugila

din pieptul meu - da, chiar o ugd - gi spaliul carear fi trebuit si
fie ocupat de paslrea mea cdntltoare, de canarul meu, Milekt,
gi de cdntecul partenerului special pregitit pentru mine, Dai.

Amindoi m-au tridat.
A trecut un an de c6nd am descoperit ci mama mea, Zal,

voia s[ se foloseasc[ de puterea cAntecului meu rnagonian pen-

tru a transforma pimintul in apl, pentru a inunda planeta,
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pentru a o distruge in numele magonienilor care au suferit de

foame din cauza ignoranlei oamenilor.

Toate astea ca rizbunare.

Nu mai era mult gi s-ar fi intimplat, am ridicat nivelul ocea-

nelor, am topit ghefurile gi am adus mediul inconjuritor in
pragul colapsului. SfArgitul lumii, aqa cum o qtiam noi. Dar nu

am ficut-o.
A trecut un an de cind fason m-a impiedicat si ajung un

monstru - adeviratul monstru pe care l-ar fi wut mama mea.

Un an de cind Zal Ei partenerul magonian pregitit pentru

mine au fost duqi in capitala magoniani,la inchisoare.

imi vine si cred ci a trecut un an?

Dar de unde. Parci a fost ieri. insi iati-ne aici. La aProape

365 de ieri de acel ieri.

Afunci eram cineva, acum sunt altcineva. Asta e adevirat la

propriu $I la figurat.

$i tot ce gtiam eu inainte despre diverse lucruri, Precum,
var, planeta asta qi via{a in general, s-a dovedit a nu fi chiar aga.

Panoul acela de pe holul gcolii qpune tot am sPus eu acum,

mai pe scurt gi mai pu{in corect. Trebuie s[ inchid ochii gi si
merg mai departe ghidAndu-ml dupi zgomot ca si trec de el,

in fiecare zi.

Intru tiptil in bucitlrie, pe intuneric.

Se aprinde lumina. Clipesc din ochi, m-a prins.

Sora mea Eli sti langi bufet, cu jambiere peste pijama qi

bea un smoothie verde, cu toate ci e aproape miezul noplii.

Ridici din sprinceani spre mine, adici, nu-[i face ifuz7i, Aza

Ra1', ci o si treci de santineli. Uneori, s[ o am ca sori pe Eli e

ca gi cum a$ avea un ganf de apirare in jurul casei. Nu existi

chestii clandestine cAnd e ea acolo. Niciodat[ n-au fost. Mi-au
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pentru a o distruge in numele magonienilor care au suferit de

foame din cauza ignoran[ei oamenilor.

Toate astea ca rizbunare.

Nu mai era mult 9i s-ar fi intimplat, am ridicat nivelul ocea-

nelor, am topit ghelurile gi am adus mediul inconjuritor in
pragul colapsului. SfArgitul lumii, aqa cum o gtiam noi. Dar nu

am ficut-o.
A trecut un an de cind |ason m-a impiedicat si ajung un

monstru - adeviratul monstru Pe care l-ar fi wut mama mea.

Un an de cind Zal qi partenerul magonian pregitit pentru

mine au fost dugi in capitala magoniani,la inchisoare.

imi vlne si cred ci a trecut un an?

Dar de unde. Parci a fost ieri. insi iati-ne aici. La aProaPe

365 de ieri de acel ieri.

Afunci eram cineva, acum sunt altcineva. Asta e adevlrat la

propriu $I la figurat.

$i tot ce gtiam eu inainte despre diverse lucruri, Precum,
var.,planeta asta qivialain general,s-adovedit a nu fi chiar aqa.

Panoul acela de pe holul gcolii qpune tot am spus eu acum,

mai pe scurt gi mai pu{in corect. Trebuie si inchid ochii qi si
merg mai departe ghidAndu-mi dupi zgomot ca s[ trec de el,

in fiecare zi.'

Intru tiptil in bucitirie, pe intuneric.

Se aprinde lumina. Clipesc din ochi, m-a prins.

Sora mea Eli st[ langl bufet, cu jambiere peste pijama 9i

bea un smoothie verde, cu toate c[ e aproape miezul nopfii.

Ridici din sprflnceani spre mine, adicl, nu-[i face thuii, Aza

Ray, c[ o si treci de santineli. Uneori, s[ o am ca sori pe Eli e

ca gi cum a$ avea un Ean! de apirare in jurul casei. Nu existi

chestii clandestine cind e ea acolo. Niciodati n-au fost. Mi-au
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trebuit ani intregi ca si-mi dau seama ci sora mea gtie tot,
vede tot, este tot.

Ceea ce, cind nu incerci s[ te strecori pe nesimfite din casi,
nu e chiar aga riu. Dar cdnd faci asta...

Ti-e frici si nu te transformi in dovleac la miezul nopfii?
intreabi Eli. De-asta wei si ieqi din casi inainte de ziua ta? Sau

e doar o coinciden[i stranie?

- Mai degrabi mi-e fricl si nu mi transform din nou in
Cenuglreasd, zic eu. Dovleac n-am fost niciodati.

- Cenuqireasa voia s[ se mirite cu prinful gi s[ se incalle
cu pantofi de sticli cu tocuri inalte. Am impresia cd n-ai mai
citit de mult povestea. Nici Cenugireasa n-ai fost, spune ea.

Doar dacd ar fi fost o Cenug[reasi tocilari, care se incalli
cu...

Se uiti la cizmele mele inalte qi imblinite, cu talpi groasi,
cumpirate de la un tirg de vechituri, mullumesc.

- ... ce-or fi alea, qi nu au nimic in comun cu o prinfes[.

- Poate vreau si mi duc la un rendez-vous, capitulez ev.
Cu un necunoscut chipeg.

* Uau. Rendez-vous, Aza? Vorbegti serios?

ii zambesc.
.- Vorbesc foarte serios.

- Nu egti la fel de discreti pe cdt as fi eu, spune ea.

- Nimeni nu e la fel de discret ca tine.

- Corect.

Sora mea zAmbegte, gi zdmbetul ila spune cI nu gtiu prea

multe despre activiti(ile ei. Daci Eli ar face vreodati ceva ne-
bunesc, nu gtiu dacd qi-ar da seama cineva. Pe fa1a ei nu se vede

nimic. Doar smoothie verde.

Sti l6ngi terariu. C6[iva dintre goarecii cu care face mama
experimente au venit in viziti la noi peste weekend, fiindci
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tehnicianul de laborator are liber. Practic, nu fac altceva decdt

si alerge de zor pe domeniul lor gi, din cind in cind, si sari
in micul lor bazin, unde iqi lin respira[ia gi o ori. La inceput a

fost sinistru. Mi se pirea ci o s[ se inece, dar acum mi se pare

destul de migto. Ca nigte goricei-maimu(i de ap[.

Experimentele au lnceput si meargi mai bine. inainte,

goarecii mureau repede.

$oarecii [gtia norocogi sunt rezultatul refuzului mamei

mele de a renunfa, chiar gi la o fiici despre care i s-a spus ci nu

va apuca si treaci de prima ei aniversare.

Cind eram mici, nu puteam s[ respir, aqa ci mama mea

cercetitoare a studiat tot felul de variante in care respira(ia si
nu fie aga de... relevanti.

M[ uit la un rozdtor care pare deosebit de priceput la

stilul bras gi mi intreb daci voi mai avea vreodatl nevoie de

asta - de medicamentul la care lucreazdmama. S-ar putea. Pie-

lea asta e doar o piele, iar substanfa pe care o au $oarecii [gtia

in ei este singurul motiv pentru care mai sunt incl in via]d.

Simt un soi de tandre{e pentru ei.

Eli impinge un pachelel pe blatul bufetului.

- Daci tot am impresia ci vrei si pleci din casi inainte de

a bate miezul nopfii, cind aveam de gAnd si-!i dau asta, o si-!i
primegti acum cadoul de aniversare, sPune ea gi apoi igi drege

gl"rrl.Un cadou pentru dou[ aniversiri.

Cam cinci secunde, eu gi surioara mea ne uitim una la cea-

lalti peste dulapul care ne desparte, cu lacrimi pe obraz, ca gi

cum am fi altfel decAt suntem. Apoi, pentru ci suntem noi in-

sene, ne revenim.

Rup hdrtia cu care e in{Igurat pachetul, deschid cutia qi scot

de acolo ceva de piele. $i blanl. $i... un fermoar?
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