
MICHAEL BOND 

Noi aventuri cu Paddington





Michael Bond

NOI AVENTURI CU

Paddington
Ilustraţii de Peggy Fortnum,

colorate de Amandine Bănescu 

Traducere din engleză 
de Iulia Arsintescu



Redactori: Alina Ioan, Diana Zografi 
Tehnoredactor: Cristian Vlad
DTP copertă: Alexandru Daş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
BOND, MICHAEL
 Noi aventuri cu Paddington/ text:Michael Bond; il.: Peggy Fortnum;
trad. de Iulia Arsintescu – Bucureşti: Editura Arthur, 2015
        ISBN 978-606-8620-20-6

I. Fortnum, Peggy (il.)
II. Arsintescu, Iulia (trad.)

821.111-93-34=135.1
 
Michael Bond
More about Paddington

Copyright © Michael Bond 1959
© Illustrations: Peggy Fortnum

© Editura Arthur, 2015, pentru prezenta ediţie
Editura Arthur este un imprint al Grupului Editorial Art.



5

CAPITOLUL UNU  

Fotografi e de familie

Casa familiei Brown din Windsor Gardens numărul 32 era 
neobișnuit de liniștită. Era o zi caldă de vară și toată familia, cu 
excepţia lui Paddington, care dispăruse misterios imediat după 
masă, stătea pe verandă și se bucura de soarele după-amiezii. 

În afară de foșnetul slab al paginilor uriașei cărţi pe care 
o citea domnul Brown și de ţăcănitul andrelelor doamnei 
Brown, nu se mai auzea decât zgomotul făcut în bucătărie 
de doamna Bird, menajera familiei, în timp ce pregătea cele 
necesare pentru ceai. 
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Jonathan și Judy erau foarte concentraţi la rezolvarea unui 
puzzle uriaș și nu scoteau niciun cuvânt. 

Domnul Brown rupse tăcerea.   
— Știţi, zise el, după ce trase îndelung din pipă, am des-

coperit ceva amuzant. Am căutat în această enciclopedie de 
peste zece ori și nu am găsit nicio menţiune despre un urs 
ca Paddington. 

— Și nici n-o să găsiţi, exclamă doamna Bird. Urșii ca 
Paddington sunt foarte rari. Ăsta-i un lucru bun, dacă mă 
întrebaţi pe mine, altminteri lumea ar cheltui o grămadă de 
bani pe marmeladă. 

Doamna Bird se plângea tot timpul de po a lui Paddington
pentru marmelada de portocale, dar toată lumea observa-
se că avea mereu în cămară un borcan în plus, pentru orice 
eventualitate. 

— Henry, zise doamna Brown, lăsând jos andrelele, dar 
ce-ţi veni de te-ai apucat să-l cauţi pe Paddington?

Domnul Brown își răsuci gânditor mustaţa. 
— N-am făcut-o din vreun motiv anume, răspunse el des-

tul de echivoc. Mă interesa pur și simplu. 
Să ai în familie un urs, mai ales unul ca Paddington, repre-

zenta o responsabilitate grea, iar domnul Brown o lua foarte 
în serios. 

— Ideea este că, dacă va rămâne cu noi pentru totdeauna... 
începu domnul Brown, închizând cartea cu un pocnet.
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— Dacă? întrebă alarmată toată familia, inclusiv doamna 
Bird. 

— Ce Dumnezeu vrei să spui, Henry? exclamă doamna 
Brown. Cum adică „dacă“ Paddington va rămâne cu noi pen-
tru totdeauna? Sigur că va rămâne! 

— Cât timp rămâne cu noi, se grăbi să precizeze domnul 
Brown, mă gândesc să facem câteva lucruri. Mai întâi ar trebui 
să amenajăm dormitorul de rezervă special pentru el. 

Toată lumea era de acord cu asta. Încă de când apăruse în 
casa lor, Paddington stătuse în camera de oaspeţi. Era un urs 
politicos și nu comentase niciodată, nici măcar atunci când 
trebuise să se mute ca să facă loc pentru musafi ri, dar devenise 
limpede de multă vreme că avea nevoie de o cameră a lui. 

— Pe urmă, continuă domnul Brown, aș vrea să ne foto-
grafi em. Ar fi  frumos să avem o fotografi e de familie.

— O fotografi e? exclamă doamna Bird. Ce caraghios că 
spuneţi asta! 

— Po im? zise domnul Brown. De ce? 
— O să vedeţi. Toate la timpul lor, zise doamna Bird, 

făcându-și de lucru cu ceainicul, și nu mai reușiră să scoată 
nimic de la ea. 

Șuvoiul de întrebări cu care intenţionau s-o asalteze ceilalţi fu 
curmat de o izbitură puternică venită dinspre sufragerie, după 
care în ușile cu geam ale sufrageriei apăru însuși Paddington.
Se lupta să care o cutie mare de carton, deasupra căreia stătea 
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de-a curmezișul un obiect metalic misterios, care se termina 
la un capăt cu un fel de ţepușe. 

Ceilalţi scoaseră un o at de uimire, dar nu atât din cauza 
obiectelor pe care le căra ursuleţul, cât mai ales datorită felului 
în care arăta el. 

Avea blana neobișnuit de moale și de aurie, iar urechile – 
cel puţin cât se zărea din ele de sub borurile largi ale vechii lui 
pălării – erau la fel de negre și de lucioase ca vârful botului. 
Chiar și labele și mustăţile arătau incredibil de bine. 

Toţi se ridicară uimiţi în picioare, iar doamna Brown scăpă 
câteva ochiuri de pe andrea. 

— Doamne sfi nte! bolborosi domnul Brown, aproape 
vărsând ceaiul peste enciclopedie. Ce ţi-ai făcut? 

— Am făcut baie, răspunse Paddington, cât se poate de 
jignit. 

— Ai făcut baie? repetă Judy încet. Fără să te fi  pus cineva? 
— Fir-ar! exclamă Jonathan. Ar trebui să scoatem steagurile.
— Te simţi bine? întrebă domnul Brown. Adică, sper că 

nu cumva ești bolnav... 
Paddington deveni și mai ofensat de toată agitaţia pe care 

o stârnise. Parcă nu s-ar fi  spălat niciodată! De fapt, se spăla 
aproape în fi ecare dimineaţă, dar pur și simplu avea alte opinii 
despre baie. Să facă baie însemna să se ude pe toată blana și 
îi lua o grămadă de timp să se usuce. 

— Am vrut să arăt bine pentru fotografi e, zise ferm ursuleţul. 
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— Fotografi e? se minună toată lumea. 
Era de-a dreptul ciudat cum afl a Paddington toate lucrurile. 
— Da, confi rmă el.
Afi șând și mai multă importanţă, ursul se aplecă să desfacă 

sforile care legau cutia de carton.
— Mi-am cumpărat un aparat de fotografi at, adăugă el. 
— Un aparat de fotografi at... reuși să îngaime în cele din 

urmă domnul Brown. Nu sunt niște obiecte foarte scumpe?  
— Ăsta n-a fost, zise Paddington, respirând adânc și 

aplecându-se să tragă afară din cutie cel mai mare aparat de 
fotografi at pe care-l văzuse vreodată familia Brown. L-am 
cumpărat din piaţă, de la solduri. A costat doar trei lire. 

— Trei lire! exclamă domnul Brown, părând extrem de 
interesant. N-am cunoscut niciodată vreun urs care să se pri-
ceapă atât de bine la chilipiruri, adăugă el către restul familiei. 

— Strașnic! strigă Jonathan. Are pânză neagră de pus în 
cap și toate alea? 

— Ce e chestia aceea lungă? 
— Un trepied, explică mândru Paddington, așezându-se 

pe podea și desfăcând picioarele obiectului misterios. Se pune 
aparatul de fotografi at pe el ca să nu se miște. 

Domnul Brown ridică aparatul și-l examină. Se dovedi că avea 
șuruburile ruginite, iar câteva mai bătrâne dispăruseră de tot. 
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