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CAPITOLUL UNU

Erau la micul dejun și Andrei Firicel ajunsese pe 

la jumătatea unui castron uriaș cu fulgi de po-

rumb. Tată lui era cu nasul în ziar și mormăia ceva 

cu gura plină de pâine prăjită și gem.
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Dar Andi căzuse pe gânduri. Avea și el grijile 
lui. Mai precis o grijă. Și anume Michi Înhățău. 
Într-un top al bătăușilor din curtea școlii, Michi 
era undeva pe primele locuri, iar Andi era ținta 
ușoară. Era așa de mic și de slab că, la cea mai plă-
pândă adiere de vânt, trebuia să se aplece înainte 
ca să nu se dea de-a rostogolul.

Dar prost nu era.
Știa că secretul supraviețuirii era pur și simplu să 

nu-i iasă în cale lui Michi. Așa că făcea tot posibi-
lul să se strecoare prin școală nevăzut, furișându-se 
prin cotloane și țâșnind de la bancă la coșul de gu-
noi și de acolo la parcarea pentru biciclete, ca un 
luptător ninja. Deocamdată, funcționa. Mai era un 
pic până la vacanța de vară. Aproape că reușise.

Dintr-odată, tatăl lui Andi se îndreptă bățos în 
scaun.
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— Iar s-a întâmplat! spuse el, arătându-i ziarul 

și împungând prima pagină cu un deget lipicios. Ha! 

Acum ce mai zici, băiete? Ăsta da mister! Poate e 

de la EXTRATEREȘTRI! adăugă el, mușcând din 

nou din pâinea prăjită cu o gură cât o șură și um-

plându-se de firimituri pe piept.

— După tine TOATE sunt de la extratereștri, 

dragă, spuse doamna Firicel, dând ochii peste cap 

și ștergându-l pe pulover cu o batistuță umedă.

— Mă rog, oricum, lumea a început să se îngri-

joreze, zise domnul Firicel. Dacă nu rezolvă pro-

blema repede, dom’ primar o să zboare!

— Pfff! Așa-i trebuie! spuse doamna Firicel, 

ștergându-i lui Andi niște stropi de lapte de pe față. 

Primarul Înhățău e un 

escroc! Nu-i de mirare 

că băiatul lui e bătău-

şul școlii. E ceva de 

spe riat, nu-i așa, Andi, 

puiule?


