Ilustraţii de
RICHARD WATSON
Traducere din engleză de
GABRIELA MITROVICI

CORINT BOOKS

4:25 p.m.
Doamna‑Mamă a intrat în camera cutiei cu
imagini şi a zis‑o! TOCMAI CE A ZIS‑O!!
Şi‑a băgat capul pe uşă şi, fără nici cea mai
vagă idee că eu ştiu despre ce vorbeşte,
a zis…
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Îţi poţi imagina, prietene neblănos? Eu,
Junior, mergând la HOLLYWOOD!! Cine
s‑ar fi gândit că o potaie fraierache ca mine
ar ajunge într‑un loc strălucitor ca ăsta ÎN
VACANŢĂ?!!
Ce ţi‑am zis, amice‑om? Ai mai auzit în
viaţa ta ceva care să te facă să dai mai tare
din codiţă? Nu prea cred. Niciodată în toţi
anii mei de câine nu am mers într‑o excursie
cu omul meu de companie, iar gândul ăsta
mă gâdilă de bucurie… sau poate‑s purici…
sau AMBELE! Cine ştie? Dar un lucru e
cert: SUNT ATÂT DE ÎNCÂNTAT, CĂ AŞ
PUTEA FACE PIPI PE TOATE COVOA‑
RELE DIN COTEŢ TIMP DE O LUNĂ!
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Mariham încă nu ştie că sunt cu ochii pe el.
Furişosu’ şmecheraş crede că mă surprinde
el, dar nu îmi poţi trage lesa pe ochi aşa. Nu,
domnuleee! Nu degeaba mi se zice „SHER‑
LOCK OS, DETECTIVUL DIBĂCIOS“!
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Bine… nimeni nu îmi zice aşa. Dar sigur
ar face‑o dacă ar şti ce bun sunt la mirosit
secrete.
Acum, prietenul meu neblănos, probabil că
te întrebi de ce sunt aşa de activat. Proba‑
bil că te şi scarpini în căpuţul tău omenesc,
zicând: „CUM DE ŞTIE JUNIOR CE MAI E
ŞI HOLLYWOODUL?“
Ei bine, poate că nu ştii asta, dar eu, prac‑
tic, sunt un expert în HOLLYWOOD! Îţi ex‑
plic şi de ce…
Înainte să fiu cel mai fericit câine de pe
planetă, locuind cu haita Prindosu, mi‑am
petrecut zilele în spatele gratiilor. Nu sunt
mândru de asta, amice‑om, dar am fost un
căţeluş din închisoarea pentru potăi!
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E de coşmar. Nu am văzut niciodată un loc
mai înfricoşător şi mai singuratic în viaţa
mea. Te face să îţi TREMURE OASELE!
Acolo mi‑am cunoscut prietenii potăieşti şi
ne‑am petrecut zilele trişti şi mizerabili în‑
tr‑o cuşcă, fără niciun fel de mângâieli pe
burtică, vorbe dulci sau măcar vreo gustare
ocazională.
Sunt sigur că ştiu
la ce te gândeşti
acum… pun pariu
că citeşti rându‑
rile astea cu lacri‑
mile şiroindu‑ţi pe
faţa ta neblănoasă. Gândurile ţi‑o
iau la goană şi în‑
cepi să urli…
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Şi ai avea tot dreptul să te întrebi asta,
amice‑om. Câteodată mă mir şi eu că am
făcut faţă în locuri atât de înfiorătoare şi nu
cred că ne descurcam dacă nu era acel chow
chow antic şi zdrenţăros din celula de alături.

Vinovată de:

Făcut caca în public
Ros bănci
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Urlat la poliţişti
Furat sandviciuri

Îngrozit porumbei
Prietena aia veche pârţâitoare stătea
trează noaptea târziu şi ne povestea printre
gratii despre viaţa ei INCREDIBILĂ şi des
pre toate locurile pe care le‑a vizitat, iar una
dintre poveştile ei preferate, pe care‑i plăcea
foarte mult să ne‑o spună, era toată despre
vremurile ei la… ai ghicit!
HOLLYWOOD!
În anii ei de tinereţe, înainte să fie
bătrână şi râioasă, Bătrâna Mamă Râioasă
şi‑a petrecut zilele în cel mai însorit oraş de
pe pământ şi, dacă ce ne‑a zis e adevărat, a
trăit vremuri ham‑tastice!
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Nu pot să cred că, după ce am auzit
toate poveştile alea MINUNATE despre
Hollywood în sumbrele mele zile la Adăpos‑
tul pentru Câini din Hills Village, Mariham
şi Doamna‑Mamă mă duc să îl văd! O să fie
SUPERBISIM! Şi cine ştie? Poate că asta
e şansa noastră să jucăm într‑un film şi să
devenim faimoşi ca Mama Râioasă! NU! ŞI
MAI BINE! Mariham şi cu mine am putea
avea propriul serial poliţist! Putem să
fim megastaruri!
Doar imaginează‑ţi, prietene neblănos…
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OFF!

