
Între timp, mi-a  

venit ideea că  

trebuie să  

alegem o boală  

foarte rară pe  

care doamna Cacu  

să nu o cunoască. 

Nu ceva normal, așa, ca o răceală sau ca un 

picior rupt. Și atunci nici nu o să știe dacă boala 

nu poate dura doar o zi.

Ne-am tot bătut capul și, 

când s-a întors Paul, s-a 

gândit și el împreună cu noi. 

În același timp, a deschis și 

cutia cu biscuiți        .  

Numai că uitase să  

aducă și cola.

        Dureri de burtă! 

a propus el, dar lui  

Cheyenne nu i s-a părut  

o idee așa de bună. 
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Cheyenne având
 

cornivită marsupil
amică 

iepurească.



Doar și-a dat  

ochii peste cap:

Și Paul s-a simțit  

din nou jignit.

Dar exact atunci mi-a  

venit ideea cea bună! 

Paul a zis că e cea mai  

tâmpită propunere pe care a  
auzit-o vreodată, dar cred că  

era doar invidios că era ideea  

mea, și nu a lui. 

În orice caz, dintr-odată era foarte 

prost dispus și nu mai voia să ne ajute 

să scriem scutirea. Doar stătea acolo și 

ronțăia la biscuiți. 

Cu toate că eram o gașcă! Frățică, Paul!! 
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Ei, chiar  

că nu vrem 

ceva așa de 

plicticos, 

prostuțule!

Ciumă! 
E ceva 

foarte rar!

tralala

ron
ț



Atunci am făcut-o eu.  

Așa!

 

— Cum se scrie Wawrceck? am întrebat-o  

pe Cheyenne. Căci ăsta e numele ei  

de familie.

Cheyenne a început să silabisească, dar nici ea nu 

știa exact, căci numele era așa de complicat. Ca 

să prindem puteri, am mâncat mai întâi câte un 

biscuit. 
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Dragă doamnă Cacu,

Cheyenne nu a putut veni ieri la școală  

pentru că a avut un pic de ciumă. Dar  

acum e din nou ok. 

Salutări de la Sandra

W A F

W A ve
W A W R C Z



În tot timpul ăsta, Paul doar 

a pufnit prostește și și-a dat  
cu palma peste frunte.

Dar nu contează.

Când vine vorba de  

semnătură, adulții mâzgălesc mereu  

ceva groaznic, care nici nu poate fi citit.

În orice caz, Cheyenne era foarte mulțumită de 

scutire. Chiar dacă pe ea erau multe firimituri 

de biscuiți. 

Cât despre Paul, el trebuie încă să mai  

învețe ce înseamnă aia o gașcă.
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pleosc-pleosc

Dragă doamnă Cacu,

Cheyenne nu a putut veni ieri la școală  

pentru că a avut un pic de ciumă. Dar  

acum e din nou ok. 

Salutări de la Sandra

 



Mai târziu, Paul nu se mai simțea  

jignit și voiam să le spionăm pe  

SUPER OILE. Paul a adus și  

valiza lui secretă de spion.

În ea se găseau praf pentru amprente și o țeavă 

prin care te puteai uita după colț și alte chestii. 

Cool de tot!

Paul ne-a povestit foarte multe despre cum e să  

 te strecori  

    și  să te camuflezi  

și să spionezi      și alte alea. 

Cred că e foarte fericit că acum are  

o gașcă pentru toate chestiile lui.
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urme minuscule

cerneală simpatică

tufiș



Și apoi a început PNDA. Mai întâi  

ne-am dus la Berenike acasă. Stă la  

doar două străzi distanță.

Berenike locuiește într-o casă mare și galbenă, cu 

o grădină imensă. Și am avut cu adevărat noroc: 

Berenike       tocmai era în grădină, împreună cu 

Emma       și Liv-Grete       și Hannah,      

toate din gașca SUPER OILOR.
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gard viu

aici stau întinse 
Super Oileaici suntem noi

casa lui 

Paul
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Ne-am cățărat peste gardul viu și apoi ne-am 

strecurat prin tufișuri       ,până când am ajuns 

foarte aproape de ele.

aici locuiește
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