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ABBY I{ANLON
Traducere din limba englezi de SORIN PETRESCU

CAPITOLUL 1

Ce moi ciudd+eniel
,

Numele meu este Dory dar tofi imi spun $tren-

girila. Aceasta este familia mea.
Am

o

mami, un tati, un frate mai mare gi o sora

mai mare, care sunt oameni obiEnuiqi. Mai am un

monstru si o zAni, care nu sunt obignuili, pentru

ci numai eu ii pot vedea.
$t. Ntlggy
Marg

este monstrul meu. Ea doarme sub patul
.Mary
meu gi se joaca impreuni cu mine cAt e ziua de

lungi. Domnul Nuggy este zAna mea buni. El triieqte in padure, dar vine la mine ori de cAte ori am

vreo urgenla. $i urmeazi sa am o urgen(a foarte
curAnd, pentru

ci...

... mAine e prima zide gcoala!

ii dau lui futrary vestea

cea mare exact c6nd

jucim

jocul nostru preferat, exerci$ile de girnnastici.

Mary se hotirigte

sa

faci o lista cu ce-ar trebui
si luarn cu noi.
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- Scuze, darnupotsi citesc ce-ai scris, spun eu.
Aqa ca citegte ea in locul meu.

- Te rog si iei mAine la Ecoala: rufele murdare
ale

tatilui tiu, mai mult

-

salam gi suc de limAie.

Celistaciudata! spun eu. Egti siguraci-1i amin-

tegti ce este Ecoala?

- A, da!A, da! Locul acela cu o curte mare! spune
Mary. Sunt o grimadi de copii Ei puqini oameni

itrtt Super siguri,"'

mi asiguri ea.

- Bine, spun.

mari! Iupii!Ador locul ila! adaugi ea. Hai si ne

Am incredere

facem ghiozdanul!

in tine.
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Mai intAi, adunim

Apoi indes rufele in

cAt putem de multe

ghiozdanul meu. Mi face

rufe murdare ale tattr-

si arit

lui meu.

Mai p*rfi
trreoul $stai

ca un copil mare cu

ghiozdanul plin de teme

pentru acasi.

Pai, pentru

astasi-este!

Dupi

aceea ne

strecurim pe sciri in jos, spre

bucitirie. Din fericire, nu e nimeni
o

bucati de salam

gi o pun

acolo. inhaq

in caserola cu gustari

pentru prdnz.E adevirat, mama nu-mi pune niciodata la pachet destul salam!

ln cele din urma, ciutim
sucul de limAie.

il:

- Deci? intreb eu.
- Ai ficut muqchi URIA$I! spune Mary.

- Altceva? intreb eu.

-

Bine, hai si vedem la ce

foloseEte,

iiziceuluiMary.

O

si

iau o inghiqitura mica Ei tu o
si-mi spui ce se intAmpli.
UAU!BLEAHHH!

-

$i oasele tale strilucesc ca niqte becuri!

- Altceva?

-

$i ai sprincene magice! rispunde Mary.

Habar n-am ce inseamni asta, dar imi place.

-

Si facem ghiozdanul! spun eu.

Exact in momentul acela

intri in bucitarie

fua-

tele gi sora mea.

-

Ce faci aici?

- $i si nu te apuci si muqi mobila prin clasi ca
si faci un fort,

mi intreabi

sora mea Violeta.

cum ai facut anul trecut, adaugi

Violeta.

Nimic, raspund eu, in timp ce Mary pite$te

\\s*ir fi!:,n

repede sticla cu suc de lamAie in caserola mea
pentru gustari.

-

aga

$tii, $trengiri{o, va trebui sd,teimbraci pentru

scoali! Nu mai pofi si porli in fiecare zi camaqufa
asta de noapte

murdari si uzati, spune Violeta.

- $i n-ai voie si vorbegti singura la scoali, zice
fratele meu Luca.

-

incearca sa nu-!i imaginezi chestii! spune

Luca. Asta este TOT ce trebuie
$trengiriqo.
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si lii

minte,

- Aga e, zice si Violeta, aritAnd cu degetutr. in
orice caz, NUiqi folosi imaginafia!

-

... cum ar

fi

sa le spui oamenilor

ci in casa

noastri locuiesc mon gtri ! rni averti zeaztr Luca.

-

... sau

si le povesteqti

ceva despre doamna

Hoaf a-Cotoroanla! spune Violeta.

- DaamnaCum? Amterminat-o
ce e o

cu ea! zic eu, ceea

mare minciuni, pentru ci doamna Hoafa-Co-

toroanla este inci jocul meu preferat.
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Doamna

uoutr-cil-anta

este o

hoati si are

cinci sute gapte ani gi dingi foarte asculiqi gi vrea
sa

mi fure de lingi familia

mea si

si mi inchidi

in grota ei pentru totdeauna, dar eu am fost mereu
foarte Emecheri.

-

$i, adauga Violeta, cel mai important pentru

tine este si-qi aminregti SA NU FII TU INSATI. poli

si faci
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