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În acee as, i serie:
Prima escapadă cu peripeții

În curs de aparit, ie:
Chemarea sălbăticiei. 

Încă o escapadă cu peripeții

Misterul de la fermă. 
Da, altă escapadă cu peripeții

În căutarea unui adăpost. 
Peripeții și o catastrofă

Ținutul urșilor. 
O escapadă fără cap și fără coadă
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Pentru Kevin Cornell
                                                 D. C.

Doreen! Sunt cu adevărat măgulit!
                                               K. C.
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Capitolul 1

Cip.
Micul Bu.
Poppy.
Frumi.

Ai pierdut un lucru important?

Imediat ți-l găsim.



Doreen CroninDoreen Cronin

Ai stricat un lucru important?

Imed iat ți-l reparăm.

Ai intrat în bucluc?

Te scoatem noi.

Vrei să intri în bucluc?

Îți aducem buclucul la ușă.
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Doreen Cronin
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Capitolul 2

În această dimineață am găsit pliantul 

Găștii Puișorilor sub vasul meu cu mâncare. 

De doi ani locuiesc în aceeași curte cu aceste 

patru ghemotoace cu pene. Eu știu deja tot 

ce e de știut despre puișori, dar poate că tu 

nu-i cunoști încă. Iată câteva informații de 

bază:
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Murdărica: micuță, galbenă, pufoasă

Nume real: Cip

Specialităt, i: limbile străine, culorile, 

matematica, programarea pe calculator
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Dulcicul: micuț, galben, pufos

Nume real: Micul Bu

Specialităt, i: pătrunderea prin efracție, 

întreruperea oricărei conversații
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Poppy: micuț, galben, pufos

Nume real: Poppy

Specialitate: păzește pantoful 

(îți explic mai târziu)
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Frumi: micuță, galbenă, pufoasă

Nume real: Luiza Zmeurica Frumușica

Specialităt, i: niciuna, 

din câte îmi dau seama
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Ei chiar sunt experți într-ale buclucuri-

lor. Se pricep să intre în bucluc. Ce zici, mă 

întrebi dacă se descurcă să iasă singuri din 

încurcături? Nici gând! Dacă îi lași de capul 

lor mai mult de cinci minute, crezi că se 

vor afunda până peste cap în belele? Abso-

lut! Și nici nu intră în vreun bucluc micuț, 

de genul „Ups, mi-am băgat o agrafă de 
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hârtie în nas“. Nu, la ei și buclucul trebuie 

să fie spectaculos. Genul de bucluc în care 

apar un bilet de răscumpărare, un incendiu, 

aripio are puse în ghips, buclucuri de genul 

fratele-meu-a-rămas-blocat-în-furtunul-de-

grădină. Și aproape în fiecare zi reușesc să 

intre într-o încurcătură de genul ăsta.
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În ciuda agitației, a piuitului neîncetat și 

a multor situații de viață și de moarte, puișo-

rii scapă întotdeauna teferi. Cineva se ocupă 

ca totul să se termine cu bine. Iar acel cineva 

nu sunt Cip, Micul Bu, Poppy sau Frumi, 

nu este nici măcar Moosh, mama lor cu ochi 

de vultur. Eu mă ocup de tot. J. J. Tully, zis 

și Căpitanul Cuțu, câine utilitar ieșit la pen-

sie, șapte ani în forțele de ordine, doi ani în 

curte.

Sfatul meu? Fii cu ochii în patru la puișo-

rii ăștia.




