HAIDE]I S\ CLARIFIC\M
UN LUCRU:
„DISTRAC]IA [I JOCURILE”
DIN TAB\RA ASTA NU INCLUD
CÂNTATUL LA FOCUL DE TAB\R\
[I MÂNCATUL BISCUI]ILOR
CU BEZELE TOAT\ NOAPTEA…
Dar măcar, în Tabăra Wannamorra, eu,
Rafe Khatchadorian, am cu adevărat prieteni
pentru prima oară în viaţă!
Să vă prezint doar câţiva dintre acoliţii mei:
• Bombardier (foloseşte closetul O GRĂMADĂ)
• Legenda (mă ÎNGROZEŞTE)
• Sora mea, Georgia (nu pot SCĂPA de ea)
• Mâncătorul de Muc (COLEGUL meu DE PAT)

Aşadar, ce obţii când amesteci o mână de „rataţi”
ca noi cu o haită de şmecheri, ticăloşi rău,
care par să-i facă întotdeauna pe adulţi să nu bage
de seamă? Nimic, decât o grămadă de BELELE.
LUCRURILE SUNT PE CALE S-O IA RAZNA
ÎN CEA MAI NEBUN\ VAR\
CARE A EXISTAT VREODAT\!
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Lui Zach,
care a supravie]uit
vie]ii cu Sue [i cu mine
[i a reu[it s\ ajung\
la liceu.
- J.P.

CAPITOLUL I

Un final zbang-tranc?!

i s-a întâmplat vreodată să citiţi primul rând

V

dintr-o carte şi, TRANC! s-o închideţi? Mie

da, categoric.

Sper că n-aţi făcut aşa şi cu povestea mea. Cred
că nu voi afla niciodată.

În fine, bună, sunt Rafe Khatchadorian şi, dacă
mă cunoaşteţi deja, atunci ştiţi că fac lucrurile
puţin altfel decât majoritatea oamenilor. Îmi place
să încalc regulile. Nu, ador să încalc regulile. Mai
ales pe cele idioate, cum ar fi să nu vorbim pe
coridoarele şcolii şi să nu folosim toaleta decât de
două ori pe zi, orice s-ar întâmpla.
Aşadar, nu ştiu dacă în istoria cărţilor a mai
făcut asta cineva, dar o să vă prezint câteva
moduri în care s-ar putea sfârşi povestea. Şi o s-o
fac chiar aici, la începutul cărţii.
Anul ăsta am mers într-o tabără-şcoală de vară.
Dar înainte să se încheie toate cele opt săptămâni,
lucrurile au luat-o puţin razna (bine, mult razna),
iar eu am sfârşit prin a-mi face bagajele mai
devreme. (De fapt, nişte îndrumători de tabără
mi-au împachetat lucrurile.) E posibil ca plecarea
mea neaşteptată să fi avut legătură cu această
situaţie de urgenţă:
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Sau poate ceea ce s-a întâmplat a fost mai
degrabă un eveniment nefericit ca acesta:
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S-ar fi putut petrece şi cam aşa:

Sau, poate, ca în această imagine, care face mai
mult decât o mie de cuvinte:

Vă pot spune sigur că a avut legătură cu acest
mic dezastru:
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Undeva, în toate astea, există un sfârşit al
acestei poveşti nebune. Mai e şi o parte de mijloc.
Dar mai mult nu vă spun deocamdată. Dacă
vreţi toate detaliile sângeroase, va trebui să citiţi
mai departe. Pe riscul vostru.
Atât am să vă spun: aceasta este o poveste
despre şmecheri şi broccoli, despre un curaj şocant
şi laşitate şi mai şocantă (sau cum vreţi s-o
numiţi), despre litri peste litri de vomă, despre
amici şi inamici şi despre cum poţi să te rătăceşti
total şi fără scăpare într-un loc numit Dealul
Şerpilor.
Vă promit: n-o să vă plictisiţi.
Poate că aţi citit „Generala: Cei mai naşpa ani
din viaţa mea”. Ei, bine, asta a fost Cea mai Naşpa
Vară din Viaţa Mea.
Dar a fost, totodată — în mod ciudat — cea mai
marfă.
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