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- Să plec în căutarea unor lucruri fantastice 
pe care să le folosesc la invențiile mele 
GENIALE.

LUCRURI TARI

STICLĂ

GHIV
ECI 

DE 
FLOR

I

CARLIG 

DE RUFE

AGR
AFĂ 

DE 
HAR

TIE^

^
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-  Să stau cu cel mai bun prieten al meu și 
totodată asistent adormit, Percy McDuff.

SĂ NU ÎI SPUI CĂ 
L-AM FĂCUT ADORMIT!
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- Să mă ascund în laboratorul meu SECRET 
(care este ingenios deghizat într-o casă 
normală din copac) și să inventez CHESTII 
EXTRAORDINARE cu Percy și Supercâine.
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Acum, trebuie să înțelegi că nu oricine poate veni 
cu toate aceste invenții INGENIOASE – 
ele nu cad, pur și simplu, din neant!

De exemplu, ai nevoie de o trusă SUPERSECRETA 
şi SUPERSPECIALA de inventator, pe care 
tRebUIe să o ai la îndemână mereu și care 
include:

CHESTII TARI

Trusa mea 
supersecretă  
și superspecială 
de inventator 
conține:

o pungă  
de plastic

bandă 
adezivă

un pix

pensetă

foarfecă

jurnalul 
meu

lupă

)

)
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Și întotdeauna trebuie să fii CU OCHII ÎN 
PATRU!!

Și, bineînțeles, trebuie să fii un GENIU!!!

Toate invențiile mele grozave sunt făcute 
din lucruri pe care le-am găsit în plimbările 
mele pe afară. Acestea sunt lucrurile mele 
fantastice, iar Percy face o treabă bună 
organizându-le în borcane și în ghivece, în 
laboratorul supersecret din CLUBUL 
DIN COPAC.
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Pentru această vară, Supercâinele și cu mine 
am reușit să strângem o grămadă de lucruri, 
cum ar fi:

Vezi tu, din toate aceste CHESTII TARI, 
am făcut un mobil pentru sora mea, Mel.

PLA
NUR

I

un CD zgâriat

cărucior de 
cumpărături

cineva a pierdut 

o grămadă de chei

chei

be
nz
i 

ela
st

ice

un u
mera

ș
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MI-AI VĂZUT CHEILE?

un CD zgâriat

chei

benzi elastice

un 
ume

raș
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Am mai inventat:

PUTERNICA ROATA UMBLATOARE

După cum vezi, este confecționată dintr-un 
baston pentru o persoană în vârstă și o 
roată de la un cărucior de supermarket. 

BASTO
N 

NORMA
L

PREA LENT!

PUTERNICA 
ROATĂ 

UMBLĂTOARE

ROATĂ DE 
LA CĂRUȚUL DE 
SUPERMARKET

) )
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Poate ai observat că oamenii care folosesc 
bastonul sunt SUPERÎNCEŢI, dar cu PUTERNICA 
ROATĂ UMBLĂTOARE, aceste zile au luat 
sfârșit. Bastonul merge și merge continuu.

BUNICUŢE RAPIDE  cA FulGerul!
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Până acum a fost într-un stadiu experimental. 
L-am testat pe doamna Dawkins, de la 
numărul 43.

I-am înlocuit bastonul pe care îl folosea în 
mod obișnuit cu Puternica Roată Umblătoare, 
fără ca ea să știe.


