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MAGIA
FETELOR
 BELLES

D h o n i e l l e  C l a y t o n



Pentru Unchiul Kenny, Unchiul Charles și pentru Nanoo
– lumea e un loc mai gri fără voi.



„Frumusețea este o floare muribundă.“
— proverb din Orléans —



„După facerea lumii, Zeul Cerului s-a îndrăgostit de Zeița 

Frumuseții. Cerul a copleșit Frumusețea cu daruri minu-

nate – soarele, luna, norii, stelele. Ea a primit să-i fie soție 

și, împreună, au făcut copiii din Orléans. Dar Frumusețea 

își iubea copiii atât de mult, încât își petrecea tot timpul 

cu ei. După ce a refuzat să mai vină acasă, Cerul a trimis 

ploaia, fulgerul și vântul, ca să-i înece pe primii oameni. 

Când Frumusețea i-a apărat pe oameni, Cerul i-a bles-

temat ca pielea lor să aibă culoarea văzduhului lipsit de 

soare, ochii să le fie sângerii, părul să semene la atingere 

cu paiele putrezite și să fie cuprinși de o tristețe adâncă, 

una ce avea să se transforme iute în nebunie. În schimb, 

Frumusețea le-a trimis pe fetele Belles, să fie trandafiri 

crescuți din țărâna neagră și răscolită, meniți să aducă 

frumusețea înapoi în lumea blestemată, așa cum soarele 

aduce lumină.“

— Din „Istoria Orléans-ului“ — 
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Toate am împlinit șaisprezece ani astăzi și, pentru orice 
fată obișnuită, asta ar însemna macarons cu zmeură și 
lămâie, baloane în culori pastelate, șampanie roz și jo-
curi de cărți. Poate chiar un elefant pitic.

Dar nu și pentru noi. Azi debutăm. Și, anul ăsta, sun-
tem șase cu toate. 

Vârfurile degetelor mele lasă lacrimi de ceață pe pere-
ții din sticlă subțire. Caleașca e frumoasă și transparentă 
și are forma unei sfere. Sunt o păpușă delicată, așezată 
într-un glob. Caleașca e înconjurată de mulțimea extazi-
ată, nerăbdătoare să vadă cum arăt și ce știu să fac.

O plasă împletită din florile care mă reprezintă, roz, 
se întinde peste rotunjimile sticlei, ca să le spună tutu-
ror cum mă cheamă – Camellia – și să mă ascundă până 
când voi fi dezvăluită curții regale.

Sunt ultima la rând.
Inima mi-o ia la goană de teamă și nerăbdare în vreme 

ce ne strecurăm prin mulțimea din Piața Regală, pentru 
Carnavalul Beauté. Festivalul are loc odată la trei ani. 
Cu un binoclu strecurat prin spațiile mici dintre petale, 
încerc să zăresc primele imagini furate ale lumii; aș vrea 



s-o pot împături pe fiecare și s-o ascund între faldurile 
cerise ale rochiei mele.

E un tărâm de basm – palate cu turnuri aurite și ar-
cade sclipitoare, fântâni pline de pești stacojii și palizi, 
pâlcuri de copaci, tufișuri tunse în toate formele geo-
metrice cu putință. Canalele imperiale înconjoară pia-
ța, găzduind bărci împodobite, care strălucesc precum 
giuvaierele, de forma unor semiluni zâmbitoare pe apa 
întunecată ca miezul nopții. Dau pe-afară de pasageri 
nerăbdători să ne privească. În monumentala clepsidră 
regală, cea care măsoară lungimea zilei și a nopții, se 
scurge nisipul de culoarea diamantelor albe.

Cerul și norii săi sunt din cireșe topite, portocale 
în flăcări și grape-fruit care arde și el în timp ce soare-
le se scufundă în mare. Lumina muribundă a soarelui 
îmi imprimă propria reflexie în geam. Pielea pudrată mă 
face să semăn cu o felie de tort caramel prea glazurată.

N-am mai văzut așa ceva. Este prima oară când vizi-
tez insula imperială, prima oară când plec de acasă.

Arhipelagul Orléans este un șirag de insule care se 
întind în forma unui trandafir cu tija strâmbă prin ma-
rea caldă. Cele mai multe sunt legate între ele prin po-
duri aurite, dar se poate ajunge aici și cu calești luxoase 
marine. Noi venim tocmai de sus – de la floare – și am 
făcut o lungă călătorie până la mijlocul tulpinii, ca să ne 
demonstrăm talentele.

Briza își face loc prin micile guri de aerisire ale ca-
leștii de sticlă și aduce cu ea mireasma cerului. Ploaie 
sărată, nori înțepători și o boare de dulceață de la stele. 
Totul pare un vis de care te agăți ca să-l păstrezi și dinco-
lo de zori. Nu vreau să se termine niciodată. Nu vreau să 



mă întorc acasă nicicând. Un minut aici înseamnă mai 
multă bogăție decât o mie de momente acolo.

Sfârșitul lunilor calde aduce schimbarea, așa spunea 
mereu Maman. Iar viața mea se va schimba în seara asta.

Caii ne trag înainte, iar copitele tropăie pe pavajul 
pieței. Precupeții vând dulciuri dedicate nouă: mici 
munți alcătuiți din fulgi de gheață ce poartă în vârf 
căpșune colorate ca buzele noastre; biscuiți pentru ceai 
extrem de elaborați, în forma florilor care ne reprezintă; 
bezele modelate după cocurile noastre Belle; panglici de 
zahăr colorat, răsucite pe bețe, imitându-ne brâurile tra-
diționale și rochiile.

O mână îmi lovește ușor caleașca și zăresc în goană un 
chip. Piața e plină de oameni. Sunt așa de mulți... Sute, 
mii, poate chiar milioane. Gărzile imperiale împing în 
spate mulțimea ca să facă loc procesiunii noastre. Toți 
oamenii par să fie frumoși, au pielea de nuanțe diferite 
– de la culoarea mierii până la ciocolatiu; părul le cade 
în valuri blonde, bucle castanii sau inele negre ca pana 
corbului; trupurile le sunt mignone, rotunjite, sau o com-
binație între cele două. Cu toții au plătit ca să arate așa.

Bărbații poartă sacouri și jobene și au eșarfe de toate 
culorile. Unii dintre ei au bărbi și mustăți tunse și aran-
jate cu grijă. Stau în picioare, lângă femei împodobite 
cu bijuterii și îmbrăcate în rochii luxoase, pastelate, cu 
crinoline și tul. Părul femeilor este acoperit cu pălării 
complicate; unele țin în mâini umbrele de soare, făcute 
din hârtie pictată, iar altele se răcoresc cu evantaie bro-
date. Sunt sigură că, văzută din baloanele cu aer cald 
care plutesc peste piață, mulțimea arată ca o cutie de 
bomboane.



Recunosc cele mai populare look-uri de prin tean-
curile de tabloide rămase în cufărul de poștă de cu o zi 
în urmă, sau din frumoscoapele săptămânale pe care 
Elisabeth, fiica lui Du Barry, le mai scapă printre pernele 
de catifea ale canapelei din salon.

Orléans Press zicea că părul blond-strawberry și ochii 
în culoarea jadului sunt noua tendință pentru sezonul 
vântos. Titlurile sunau așa:

trezește iubirea... fii irezistibilă cu 
strawberry și jad

umple-ți trusa de toaletă cu pudra de 
rubarbă aprobată de fetele belles

ten de crin și buze roz-belle; culorile 
frumuseții în acest sezon

Știriștii spuneau că toată lumea o să-și dorească așa 
ceva în lunile următoare.

Se aud monede zornăind. Văd mâini care agită în aer 
pungi de catifea. Spintria dinăuntru alcătuiesc o melo-
die impregnată de clinchete. Cât o fi în fiecare pungă? 
Câte tratamente își permit să cumpere? Și în ce fel sunt 
dispuși să plătească?

Potrivesc lentila ocheanului așa încât să focalizez pe 
privitorii încântați, și observ că pielea unora a pălit, ca 
un tablou lăsat prea mult la soare; că părul le albește la 
rădăcini și că între sprâncene apar riduri.

Asta îmi amintește de ce sunt aici.
Sunt o fată Belle.
Controlez frumusețea.
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Caleștile se opresc în fața pavilionului regal. Crizan-
teme alcătuiesc o broderie ce-i îmbracă vârfurile. Sună 
trompete. Cântă clopote. Ajustez iar lentila ocheanului 
și strâng din pleoapă ca să mă uit la rege, la regină și la 
fiica lor. Cu toții îmi amintesc de păpușile de porțelan 
cu care eu și surorile mele obișnuiam să ne jucăm când 
eram mici. Fața ciobită a micului rege cu mantia pur-
purie, regina cu coroana strâmbă prinsă cu un bold în 
părul negru; amândoi, într-un palat în miniatură, făcut 
din așchii de chiparos și așezat în camera de joacă.

Și aici arată la fel, deși, firește, nu atât de uzați. Regina 
strălucește ca o stea îndepărtată, iar pielea ei de culoarea 
cernelii atrage ultimele raze de soare; barba arămie a re-
gelui îi ajunge la brâu; părul blond al fiicei lor este ridicat 
într-un coc de forma unui cuib de albine. Obișnuiam să 
vopsesc brațele și picioarele păpușii-prințesă ori de câte 
ori adevărata prințesă își schimba culoarea pielii, ca să 
fiu la zi cu foile de scandal pe care Maman reușea să le 
strecoare pe sub nasul lui Du Barry.

Pe ecranele plutitoare apare imaginea ei. Astă seară 
este albă ca zăpada, la fel ca tatăl ei, dar cu pistrui rozalii 



presărați cu talent pe nas. Vreau să fiu eu cea care îi 
face pe toți atât de frumoși. Vreau să fiu aleasa reginei. 
Vreau puterea care vine odată cu statutul de favorită 
a Majestății Sale. Și, dacă mă descurc mai bine decât 
Amber, voi fi aleasă. Și celelalte surori ale mele sunt 
bune, dar, în adâncul inimii, știu că lupta se va da între 
mine și ea.

Madame Du Barry vorbește într-o goarnă:
— Majestățile Voastre, Alteța Voastră, doamnelor și 

domnilor miniștri, conți și contese, baroni și baronese, 
doamnelor și domnilor membri ai Curții, locuitori ai 
Orléans-ului, bine ați venit la cea mai notabilă tradiție a 
regatului nostru, Carnavalul  Beauté.

Vocea ei emană autoritate. Zgomotul îmi face caleaș-
ca să se clatine. Deși nu o pot vedea, știu că poartă o 
pălărie plină de pene de păun și că și-a strecurat formele 
voluptuoase într-una dintre rochiile ei negre. Maman 
mi-a spus că lui Madame Du Barry îi place să aibă o silu-
etă masivă și impunătoare.

— Sunt  Madame Ana Maria Lange Du Barry, 
Gardian Regal al Belle-Rose.

Își spune cu mândrie titulatura oficială. Cu siguran-
ță, oamenii din Orléans s-ar sufoca de indignare dacă ar 
ști că noi, acasă, îi spunem „Du Barry“.

Ropote de aplauze. Fluierături. Zgomotul îmi vibrea-
ză în piept. Toată viața mi-am dorit exact asta, să fiu aici, 
în fața întregului regat.

— Această tradiție datează de la începuturile insu-
lelor noastre, de la întemeierea civilizației noastre. De 
generații întregi, strămoșii mei au avut privilegiul de a fi 
gardienii celor mai de preț giuvaiere ale noastre.



Se întoarce spre stânga și arată spre generația pre-
cedentă de fete Belle. Opt la număr, stau pe scaune cu 
spătar înalt și țin în mâini trandafiri Belle. Fețele le sunt 
ascunse de dantelă neagră. Favorita – Ivy – poartă pe 
cap o coroană strălucitoare. Pentru ele, timpul petrecut 
la curte se sfârșește aici. Se vor întoarce acasă după ce 
ne vor fi pregătit pe noi.

Îmi amintesc că, atunci când eram mică, fetele se ju-
cau cu noi între lecțiile lor cu Du Barry. Dar, într-o zi, 
servitorii au strâns lucrurile fetelor mai mari.

Aș fi vrut să mă bag în cufere și cutii, să mă ascund 
printre rochiile lor de mătase, blănurile moi și tulul um-
flat, să stau acolo, nemișcată, în timpul călătoriei și să 
zăresc frânturi de lume prin gaura cheii unui cufăr. Îmi 
amintesc cum citeam în ziare despre fetele Belles mai 
mari după ce plecau. Am pe perete, în dormitor, ilustra-
tele lor Belle oficiale.

Vreau să fiu Ivy. Mereu mi-am dorit să fiu ea.
Trebuie să fii favorita – exact ca mine, mi-a spus Maman 

înainte să moară. Oamenii din Orléans se urăsc pe ei înșiși. 

Trebuie să schimbi asta. Amintirea cuvintelor ei mă încăl-
zește din interior, în vreme ce dorul de ea îmi cuprinde 
pieptul. Favorita arată lumii ce este frumos. Le amintește 

oamenilor ce este esențial. Aș fi vrut ca ea să fi trăit destul 
cât să fie aici și să mă privească de pe scenă.

Mă închipui locuind la palat, în calitate de fata Belle 
a familiei regale, ca mână stângă a doamnei Ministru 
al Frumuseții pe care s-o ajut să întocmească legi ale 
frumuseții, delectându-mă cu minunățiile Orașului 
Imperial Trianon și ale cartierelor sale, înotând în La 
Mer du Roi, navigând pe vase regale, vizitând fiecare 



insulă și rătăcind prin fiecare cătun ca să gust tot ce-mi 
poate oferi lumea.

Surorile mele vor fi plasate la una din cele cinci ceai-
nării imperiale sau vor sta acasă, unde vor avea grijă de 
cetățenii nou-născuți ai Orléans-ului.

Voi fi un receptacul pentru Zeița Frumuseții.
Păstrez acest vis undeva, adânc în piept, ca pe o răsu-

flare căreia nu vreau să-i dau drumul niciodată.
— Și, acum, am plăcerea să vă prezint cea mai nouă 

generație de fete Belle, anunță Du Barry.
Un fior de nerăbdare aproape că-mi face inima să ex-

plodeze. Îmi tremură mâinile și îmi cade ocheanul.
Mulțimea ovaționează. Vizitiul trage împletitura de 

flori de pe caleașca mea.
Sunt dezvăluită mulțimii. Îmi iau evantaiele din poa-

lă. Se desfac și li se vede desenul cu floricele mici, roz. 
Îmi acopăr fața cu ele, apoi le întorc și le răsucesc, făcân-
du-le să palpite ca aripile unui fluture. Le arunc peste 
cap și le prind cu ușurință. Acesta e momentul în care 
orele întregi de lecții își dovedesc utilitatea. Mulțimea 
fluieră și strigă.

Mă uit în stânga, la caleștile surorilor mele. Suntem 
aliniate ca ouăle într-un carton și ne mișcăm simultan. 
Ne zâmbim una alteia. Prin venele noastre curge același 
sânge: cel al stelelor, sângele Zeiței Frumuseții.

Lampioane stacojii se ridică în aer. Pe cerul tot mai 
întunecat, hârtia lor subțire arde strălucitor, scriin-
du-ne numele: Edelweiss, Ambrosia, Padma, Valeria, 
Hana și Camellia. Peștii țâșnesc din fântâni și, în mijlo-
cul saltului, își schimbă culoarea din rubiniu în vernil, 
jucându-se cu privitorii. Salturile lor sunt promisiunea 



puterilor noastre. Piața explodează în ovații. Fetițele își 
ridică păpușile Belles.

Unii bărbați și unele femei au monocluri, ca să ne 
poată vedea mai bine. Zâmbesc și fac cu mâna pentru că 
vreau să-i impresionez, vreau să fiu îndeajuns de bună 
ca să fiu ținută minte.

Du Barry o prezintă prima pe Valerie. Caleașca ei 
înaintează.

Închid ochii.
Nu te uita la ele, spusese Maman. Niciodată să nu râv-

nești la iscusința lor de a folosi harul. Invidia poate crește în 

tine ca o buruiană. Fii cea mai bună fără a te strădui să fii 

mai bună decât celelalte.

Nu am avut voie să discutăm despre instrucțiunile 
noastre în săptămânile de dinaintea carnavalului, dar 
Amber și cu mine am făcut schimb de dosare. Modelul 
ei trebuia să primească o piele de culoarea nucilor coap-
te, păr cu bucle mari, cilindrice, și o față rotundă, an-
gelică; al meu trebuia să aibă pielea ca alabastrul din 
Insulele de Foc, păr atât de întunecat, încât să se con-
funde cu noaptea și o gură perfectă și atât de roșie, în-
cât să nu poată fi deosebită de un trandafir. Am exersat 
look-urile pe servitoarele din casă, perfecționându-le în 
încăperi izolate, sub stricta supraveghere a lui Du Barry. 
Exercițiul aduce perfecțiune, asta striga la noi ore-n șir.

Mă foiesc în caleașcă în vreme ce demonstrațiile 
continuă cu Hana, apoi cu Valerie. Picioarele, ținute 
încrucișate prea mult timp, îmi amorțesc, iar pleoapele 
mi se zbat, împotrivindu-se dorinței mele de a le ține în-
chise. Gemete de durere străbat piața gălăgioasă, când 
fetele trec prin toate transformările pe care trebuie să le 



SFÂRȘIT
FRAGMENTE DIN CARTE



Dragă cititorule,

Această carte conține propriii mei monștri.
Am început să scriu Magia fetelor Belles acum aproape 

un deceniu, și totuși povestea a fost cu mine încă de când 
aveam unsprezece ani, cu mult înainte de a fi visat să devin 
scriitoare, înainte de a crede măcar că așa ceva este posibil.

Pe când eram o puștoaică cu acnee și frizură pufoasă, pe 
la mijlocul anilor ‛90, am auzit fără să vreau o conversație 
în mall-ul meu de suburbie, o conversație între mai mulți 
bărbați vorbind despre corpul prietenelor lor. Răsfoiau o 
revistă atunci la modă în timp ce discutau despre cât de 
mult mai bine ar arăta prietenele lor dacă ar avea picioare 
mai lungi și mai zvelte, sâni mai mari, și au ținut-o tot așa, 
comparându-le cu vedetele votate ca fiind cele mai frumoa-
se femei din lume în acel an.

Această conversație a rupt ceva adânc în mine, iar din 
acea fisură s-a născut un monstru.

Am început să caut reviste glossy în biblioteca publică 
și am petrecut ore lungi trecând prin paginile lor, disecând 
imaginile și studiind femeile fotografiate. Mi-am găzduit 
obsesia într-un mic loc secret din dormitorul copilăriei. 
Dacă te duci la dulapul meu și dai la o parte hainele, e o ușă 
foarte mică, perfectă pentru un hobbit, un spațiu pentru 
citit construit de părinții mei, fani ai cărților, pentru a-mi 
hrăni pasiunea mea pentru citit. Însă eu am folosit acea mi-
cuță cameră pentru a explora toate conceptele pe care le 
aveam despre trupuri și frumusețe. Am decupat fotografii 
cu femei care credeam eu că ar fi frumoase în ochii bărba-
ților și le-am lipit pe micuții pereți: picioare, sâni, brațe, 
torsouri, ochi, texturi de păr, tonuri de piele și stiluri de 
coafuri.

Cu timpul, pereții sprijineau toate dorințele pe care eu 
le aveam pentru propriul trup, și asta m-a cuprins de în-
trebări. Ce aș face dacă aș putea să-mi schimb în totalitate 
felul în care arăt? Cât de departe aș merge? Cât de urâtă aș 



putea deveni și de ce? Era oare vreo cale de a ajunge cea mai 
frumoasă femeie din lume?

Universul din Orléans este construit pe carnea și oasele 
acelui monstru. Este urât, dureros, neliniștitor și deseori 
răvășitor.

Pe cât de inconfortabil se dovedește că ar putea fi, eu 
sper ca această carte ne inspiră să punem în discuție obiec-
tualizarea părților trupului femeii și mesajele media pe care 
le transmitem tinerelor referitor la valoarea sinelui lor ex-
terior, la a ceea ce este considerat frumos și la forțele care 
determină ca aceste lucruri să se transforme în forme dez-
gustătoare.

Nu am mai intrat de când am absolvit liceul în micuța 
cameră din dormitorul copilăriei. Mi-e frică să mă uit în-
deaproape la monstrul pe care l-am lăsat în urma mea. Însă 
poate că această carte va ajuta pe mulți să își interogheze 
monștrii care trăiesc în fiecare dintre noi.

Îți mulțumesc pentru lectură.



Mulțumiri

Această carte m-a bântuit timp de douăzeci de ani, și o mulțime de 
persoane m-au ajutat să o aștern pe hârtie.

Nu aș fi putut să reușesc fără ajutorul părinților mei. Vă mulțu-
mesc pentru felul în care ați suportat eu-ul meu adolescent. Vă mul-
țumesc pentru că ați spus întotdeauna da și pentru că m-ați sprijinit 
în urmărirea visurilor mele. Nimic din cele de față nu ar fi fost posibil 
fără voi.

Cea mai profundă recunoștință se îndreaptă către agenta mea, 
Victoria Marini. Îți mulțumesc că te-ai dat mereu peste cap și ai scu-
turat fiecare vizuină de iepure pentru mine. Sprijinul tău necontenit 
și entuziasmul și înghiontitul și vorbele de încurajare sunt motivul 
pentru care mă aflu acum aici. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături în-
totdeauna.

Mulțumiri imense către editorii mei, Emily Meehan și nepoata ei 
Annabel. Mulțumesc că mi-ați îmbrățișat universul creat de mine, că  
i-ați înțeles complexitatea și pentru că ați început această călătorie 
împreună cu mine.

Cele mai intense și copleșitoare mulțumiri către Kieran Viola, care 
este pavăză-contra-rahaturilor, reparator-a-toate-cele-stricate, cea 
mai sclipitoare, cea mai talentată și cea mai răbdătoare editoare din 
întreaga lume largă. Îți mulțumesc pentru că mi-ai înțeles creierul, 
anxietățile, nevrozele și lucrurile în care mi-am dorit să sap. Această 
carte nu ar fi fost cartea dacă nu ai fi existat tu. Mă simt extrem de 
norocoasă. Sunt o scriitoare mai bună datorită ție.

Marci Senders, vrăjitoare sclipitoare de coperte, grafica ta va 
schimba pentru totdeauna felul în care fetele de culoare se vor privi 
în oglindă. Ai schimbat deja perspectiva din întreaga lume a atâtor 
micuțe fete care arată asemeni mie. Îți mulțumesc pentru acest dar. 
Ești profundă. Ești minunată.

Le mulțumesc tuturor celor din echipa Freeform: MaryAnn 
Zissimos (creatoarea de magie care este campioana infinită), Deeba 
Zargarpur, Anna Leuchtenberg (m-ați făcut să mă îndrăgostesc de 



copy-editori), Seale Ballenger, Elka Villa, Holly Nagel, Dina Sherman, 
Andrew Sansone, Mary Mudd și Shane Rebenschild. Sunteți cu toții 
minunați și ați pus enorm de multă pasiune în ceea ce faceți. Vă mul-
țumesc pentru că ați avut atât de multă grijă de cartea aceasta și că ați 
ajutat-o să își găsească cititorii.

Îi mulțumesc echipei mele de la We Need Diverse Books. Sunteți 
oamenii mei și nu aș fi aici fără voi. Ellen, ești fenomenală și mereu 
reușești să îmi dai să mănânc cea mai delicioasă mâncare coreeană și 
să te asiguri că sunt suficient de energizată încât să pot face această 
muncă importantă. Nu te voi părăsi niciodată. Lamar Giles, îți mul-
țumesc că mi-ai trimis mereu poze cu Idris Elba și că m-ai ajutat să 
trec cu bine peste groaznicele termene limită de predare. Te apreciez. 
Olugbemisola Rhuday-Perkovich, ești îngerul meu păzitor. Îți mulțu-
mesc pentru înțelepciune, îndrumare și prietenie.

Mulțumesc tuturor oamenilor care m-au susținut și care mi-au 
acordat dragostea, suportul și sfaturile lor: Zoraida Córdova, Marie 
Lu, Elsie Chapman, Nicola Yoon, Tracey Baptiste, Scott Westerfeld, 
Renée Watson, Adam Silvera, Karen Strong, Justina Ireland, Alex 
Gino, Preeti Chhibber, Laura Lam, Ann Marie Wong, Sabaa Tahir, 
Megan Shepard, Daniel José Older, Leigh Bardugo, Kami Garcia, 
Marie Rutkoski, Danielle Paige, Heidi Heilig, Elle McKinney, Amalie 
Howard, Gretchen McNeil, Nicole Brinkley, Jenny Han, Roshani 
Chokshi, Kate Elliott, Samira Ahmed, Rhoda Belleza, Veronica 
Roth, Tiffany Liao, Sarah Enni, Kate Hart, Brandy Colbert, Holly 
Black, Rainbow Rowell, Victoria Schwab, Miriam Weinberg, Tara 
Hudson, Lisa Amowitz, Kate Milford și Anna-Marie McLemore.

Jason Reynolds, hai să vedem dacă citești toată cartea și îți găsești 
numele. Mulțumesc pentru insistență și pentru judecată. Amintiri, 
ha-ha!

Phyllis Sa, te poți ridica la înălțimea oricărei provocări, și apreciez 
faptul că mi te-ai alăturat în această călătorie. Îți mulțumesc pentru 
cum ai reușit să îmi transpui ideile nebunești în spațiu și imagine de 
web. Ești magică și îți sunt extrem de recunoscătoare.

Justine Larbalestier, prietenia ta este neprețuită. Îți mulțumesc 
pentru spirit, onestitate, povețe și încredere. Sunt norocoasă că am 
o astfel de prietenă.

Pentru tovarășii de la Madcap – Natalie C. Parker, Tessa Gratton și 
Julie Murphy – vă iubesc până la lună și-napoi. Vă mulțumesc pentru 
că m-ați sprijinit în clipele grele, pentru că ați fost spațiul meu sigur și 
mi-ați permis întotdeauna să fiu eu însămi.

Companioanei mele de drumuri – Renee Ahdieh – îți mulțumesc 



pentru că ai avut mereu grijă de mine și pentru că ai fost chiar prima 
care m-a girat. O să fiu întotdeauna acolo pentru tine.

Pentru tovarășii mei din buncăr – Nick Stone, Ashley Woodfolk, 
Tiffany Jackson și Angie Thomas – mulțumesc pentru doza zilnică de 
râsete, dragoste și loialitate. Ați făcut ca toată joaca asta la carte să fie 
cu atât mai tolerabilă.

Riddhi Parekh, îți mulțumesc că ești parte din viața mea pentru 
atât de lung timp și pentru că m-ai suportat.

Către companioana mea de muncă, parteneră la datul iama în pră-
jituri și soră, Sona Charaipotra, mulțumesc pentru că te-ai aruncat 
în necunoscut alături de mine și pentru că ai acceptat orice idee nebu-
nească. O să facem așa cum am zis. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să îmi 
îndeplinesc visurile și să ajung în acest teribil carusel. Sunt mult prea 
ambițioasă, dar tu mă înțelegi și spui întotdeauna da. Să creez povești 
alături de tine mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Te iubesc.

Și mulțumirile mele către voi, cititorii. Vă mulțumesc pentru că 
mi-ați fost alături în această călătorie.
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