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Pentru Matt





CAPITOLUL UNU

Dacă există ceva pe lume care catapultează ga-

rantat un băiat din patul lui cald într-o dimi-

neață cam rece, acel ceva e mirosul de fum.





— Mamă! Tată! INCENDIU! INCEEENDIUUU!

Andi ţâșni din pat și se aruncă în jos pe scări cu 

toată grația unui măgar pe patine.

Din bucătărie se învălătucea  

un fum gros. Andi trase aer în piept  

cât putu și se repezi pe ușă.







— Tată? tuși Andi, mijind ochii ca să vadă prin 

norii de fum care se rostogoleau din tigaia pe care 

o ținea în mână domnul Firicel. Ce se întâmplă?

— Sunt de serviciu la pregătit micul dejun, răs-

punse domnul Firicel, cu un zâmbet mândru și ra-

dios. Mama trebuie să plece, e prima ei zi la noul 

loc de muncă. La muzeu, ții minte?

Andi își șterse lacrimile din ochii iritați și tre-

sări – tocmai explodase și luase foc încă un cârnat.



— Vai de mine, Andi, deschizi tu un geam? spu-

se doamna Firicel, apărând din ceață. Îl sărută pe 

obraz pe domnul Firicel și aruncă o privire îngrijo-

rată spre cârnații care sfârâiau în tigaie. Eu cred că 

vreau doar cereale, dragule, mulțumesc. Nu vreau 

să întârzii.

— Tocmai bine, ne rămân nouă mai mulți, nu, 

Andi? spuse entuziasmat domnul Firicel. Dar mai 

întâi poate vrei să pui ceva pe tine, ei? chicoti el, 

măsurându-și fiul din cap până-n picioare. Nu ești 

cam mare să umbli prin casă în izmene?
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