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Dedicată Pufoşilor noştri: Al, Jamie, Ivy, Maya,
Mirabelle, Alisha, Hazel, Chloe şi Anabelle.
Facem cinste cu gustărele şi îmbrăţişări pe viaţă.
(Şi da, bineînţeles că puteţi primi fiecare
câte un unicorn de ziua voastră!)
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A

tunci când Nory Horace se transforma într-un capsoi, avea corpul unui pisoi negru
şi un căpşor de capră. Putea să sară de pe
podea direct pe blatul din bucătărie. Mişuna prin
rufe şi ronţăia şosete delicioase. Se pricepea să
vâneze fluturi.
De fapt, capsoiul ei era chiar grozav, însă mătuşii lui Nory, Margo, nu-i plăcea.
CapSoi-Nory îi mânca mătuşii Margo florile.
Şi covoarele.
Şi, bineînţeles, şosetele.
Ieri dimineaţă, CapSoi-Nory mâncase toate
Crănţănelele Fructate şi apoi cutia cu totul.
Şi după, faţa de masă, două pâini şi o bucată
din canapeaua mătuşii Margo.
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Nory era un Metamorf. Avea puterea de a
se transforma în animale. Însă majoritatea
Metamorfilor se transformau în animale normale,
cum ar fi pisici sau câini sau iepuri. Nory era diferită. Ea putea să se transforme în animale normale.dar nu rămâneau normale pentru mult timp.
Mătuşa îi atrăsese atenţia în mod special lui
Nory să nu se transforme într-un capsoi azi pentru că iubitul lui Margo, Figs, fusese invitat la
cină, iar Margo dorea ca totul să fie curat. De asemenea, copiii nu aveau voie să facă magie nesupravegheaţi până nu se făceau mari şi obţineau
un permis. (De parcă regula aia era vreodată
respectată.)
Nory o iubea pe mătuşa Margo şi nu voia s-o
dezamăgească. Plănuise să rămână la forma ei de
fată obişnuită. Piele brună, ochi luminoşi, păr voluminos, îmbrăcată cu blugii mov norocoşi şi noii
adidaşi roşii.
Mătuşa Margo plecase devreme la slujba ei de
taximetrist, aşa că Nory era singură. Stătea pe
veranda căsuţei de şindrilă a lui Margo, aflată în
oraşul Dunwiddle, aşteptându-l pe prietenul ei,
Elliott. Astfel, gândi ea, chiar dacă se transforma într-un capsoi din greşeală, casa nu va avea
de suferit.
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Nory şi Elliott mergeau de obicei împreună la
şcoală.
Însă ziua de astăzi se dovedi a fi diferită. Astăzi,
Eliott întârzia.
Nory observă un fluture zburând deasupra ei şi
se întrebă dacă putea face o transformare fulger
într-un capsoi şi înapoi. Era aşa distractiv să urmăreşti fluturi transformată în capsoi.
Nu, nu, nu, îşi spuse Nory. Fără capsoi în dimineaţa asta. Fără transformări nesupravegheate.
Fluturele zbură în faţa ei.
Nu, nu, nu, niciun capsoi! Nu te transforma!
Ca în majoritatea cazurilor, magia lui Nory
apăruse când avea zece ani. Înainte de asta, fusese la o şcoală normală, ca toată lumea. Începând
cu clasa a cincea, copiii mergeau la şcoala de magie. Noua ei şcoală, Dunwiddle, era o şcoală de
magie de stat. Asta însemna că oricine putea să
se înscrie, spre deosebire de şcolile private, care
erau scumpe şi se intra greu. La Dunwiddle puteai face ore de matematică, literatură, sport şi
de asemenea, ore de magie standard pentru cele cinci tipuri de elevi cu puteri magice normale – Zburători, Înflăcăraţi, Metamorfi, Pufoşi şi
Scăpărători. Zburătorii zburau. Înflăcăraţii mânuiau focul. Metamorfii se transformau în animale. Pufoşii puteau înţelege animalele. Scăpărătorii
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puteau deveni invizibili sau puteau face anumite
lucruri invizibile.
Însă nu toţi copii aveau puteri magice normale. Spre exemplu, Nory. Aşa că şcolile au întâmpinat o problemă: Unde să plaseze copiii cu puteri
neobişnuite?
Drept răspuns, Dunwiddle începuse un program nou. Se numea Magie cu Susul în Jos. Tatăl
lui Nory o trimisese să locuiască împreună cu mătuşa ei special pentru a se înscrie aici. Mai erau
încă şapte copii de clasa a cincea în program.
Magia lor o luase puţin razna, la fel ca a lui Nory.
Doar că nu aveau voie să zică razna. Profesoara
lor, domnişoara Starr, voia ca ei să zică diferită
sau neobişnuită.
Nory îşi dorea ca ceilalţi colegi din clasele normale să urmeze regula asta, dar cei mai mulţi
n-o făceau. Mulţi îi strigau pe copiii MSJ „ciudaţii”. Sau „rataţii”. Cei mai răi erau un grup
de Înflăcăraţi de clasa a cincea. Se numeau
Sclipitorii, iar ei erau cei care-i tachinau pe copiii
MSJ cel mai mult. „Uite-o pe ciudata aia care s-a
transformat în elefantosconcs şi a gazat întreaga
sală de mese”, spuneau ei oricărui copil.
(Da, într-adevăr, Nory se transformase într-un
elefantosconcs cu ceva timp în urmă. Da, gazase
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întreaga sală de mese, dar era nevoie ca Sclipitorii
să tot aducă asta în discuţie? Nu.)
Nory dădea din picioare, nerăbdătoare. Îşi tot
întorcea capul într-o parte şi-n alta, uitându-se
după Elliott. În loc de el însă văzu un băiat brunet şi slab aproape împiedicându-se în timp ce venea de după colţul străzii, alergând spre ea. Era
îmbujorat şi transpirat. Purta o şapcă de baseball
şi un tricou bleumarin pe care scria cu litere albe ECHIPA DE POLIŢIE CIDER CUP. Era Bax
Kapoor, alt copil de la MSJ.
— O să întârzii! strigă Bax, trecând pe lângă ea.
Aoleu. Avea dreptate.
— Hei, aşteaptă! strigă Nory, alergând după el.
Bax se uită în spate, dar continuă să alerge.
Apoi, aah!
Picioarele îi erau în aer. Plonjă cu capul înainte, cu braţele rotindu-se ca o morişcă, şi căzu cu o
bufnitură.
BUM!
Nory se sperie şi-şi puse mâna la ochi. Trase cu
ochiul printre degete, deşi ştia deja ce va vedea.
Dap, Bax se transformase într-o piatră.
Asta era magia lui cu Susul în Jos. Bax era un
Metamorf, dar nu se transforma în animale. Se
transforma într-o piatră. O făcea în fiecare zi şi
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aproape niciodată cu intenţie. Se transforma mereu într-o piatră uriaşă şi gri. Bine, o dată s-a
transformat într-o funie, dar asta a fost o excepţie. În rest? Piatră. Uriaşă. Gri.
Nory alergă spre el.
— Bax! Eşti bine?
Nu auzi niciun răspuns, căci Bax-Piatra nu
putea vorbi. De asemenea, Bax-Piatra nu se putea transforma la loc, lucru care o făcea pe Nory
să-l compătimească. Ar fi groaznic, gândi ea, să
te transformi într-o piatră – fără gură, braţe,
urechi – şi să rămâi aşa. Pentru a se transforma
la loc, cineva trebuia să-l ducă la cabinetul medical, ca mai apoi să i se administreze o poţiune verde şi scârboasă.
Nory oftă. Astăzi, ea va trebui să fie acel cineva.
Se pare că amândoi vor ajunge la şcoală foarte târziu.

2

P

e Bax îl durea capul. Îl dureau picioarele;
îl dureau braţele. Până şi lobii urechilor îl
dureau. De ce era aşa dureros după ce se
transforma?
Bax nu ştia niciodată ce se întâmpla în timp
ce era piatră. Alţi Metamorfi îşi păstrau mintea
umană atunci când se transformau în animale. Ei bine, aproape tot timpul. Controlul asupra
minţii umane era o tehnică importantă pentru
Metamorfi, însă Bax nu putea controla absolut nimic atunci când se transforma. Ura chestia asta.
Bax îşi aducea aminte cum alerga spre şcoală
şi că s-a împiedicat. După asta, totul se ştergea cu
buretele.
Acum se afla în cabinetul medical.
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— Neaţa, neaţa, spuse asistentul Riley zâmbind.
Bax clipi şi încercă să se dezmeticească. Stătea
pe un pătuţ. Avea o pătură albastră şi dură pe după umeri şi avea un gust ciudat în gură. Gustul
venea de la Morfbox, poţiunea verde şi scârboasă
pe care asistentul Riley o folosea pentru a-l transforma înapoi în băiat.
Bax ura Morfbox. Avea gust de salată stricată.
Şi cum de a ajuns în gura lui? Asistentul Riley i-a
administrat-o lui Bax-Piatra cu o pensulă.
Totuşi, asistentul Riley era de treabă. Avea perciuni şi un zâmbet amabil şi se comporta de parcă
să-l picteze pe Bax cu o chestie verde şi urât mirositoare zilnic era ceva normal.
— Te-ai transformat în drum spre şcoală, spuse asistentul Riley.
— Cine m-a adus aici?
— Nory Horace. Te-a adus într-un cărucior
vechi de bebeluşi, dacă-ţi vine să crezi.
— Un cărucior de bebeluşi?
— Nu-i aşa că-i descurcăreaţă? L-a luat din grădina mătuşii ei. Mătuşa ei îşi ţine ghivecele în el.
Bax fusese în curtea lui Nory. Se uita acum la
cărucior, care stătea în colţul camerei. Era la fel
cum şi-l amintea: mare şi curbat, cu roţi subţiri.
Nory îl împinsese la şcoală în el. Îl împinsese la
şcoală ca pe o păpuşă.
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— Cred că mi se face rău, spuse el.
Asistentul Riley îi dădu un coş de gunoi.
— Dacă vrei, îţi aduc un căpăcel cu jeleu. Să ţi
se liniştească stomacul.
— Nu, mulţumesc.
Bax aşteptă până îi trecu greaţa. Apoi se ridică. Pătura albastră alunecă de pe el. Trebuie să
mă duc în clasă.
— Ah, da, trebuie, spuse asistentul Riley. Îl bătu prieteneşte pe spate. Ne vedem după-amiază,
cel mai probabil.
Bax mormăi.
Asistentul Riley îşi puse mâna la inimă şi făcu
câţiva paşi în spate, prefăcându-se rănit.
— Niciodată nu m-au deranjat vizitele tale,
Bax. Eşti unul dintre pacienţii mei preferaţi.
— Nu e vina dumneavoastră. Doar că mă transform într-o piatră mai mult ca niciodată.
— Nu ştiu ce să zic. Te-ai transformat într-o
funie atunci, iar domnişoara Starr spune că faci
progrese. Spune că poziţia ta de stat în cap devine
din ce în ce mai bună.
— E atât de insistentă cu lecţiile de stat în cap
pentru copiii cu Magia cu Susul în Jos, spuse Bax.
Ar trebui să primească o lecţie de stat în cap cadou de ziua ei.
Asistentul Riley izbucni în râs.
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