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În acee as, i serie:
Prima escapadă cu peripeții

Cazul straniu al puiului albastru.
Următoarea escapadă cu peripeții

În curs de aparit, ie:
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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Să facem prezentările

Bine ai venit în curtea noastră!

Eu sunt John Joseph Tully – J.J., pe 

scurt. Am fost câine utilitar timp de 

șapte ani, dar vremurile în care mă 

avântam în misiuni periculoase și sal-

vări vitejești au luat sfârșit. Sigur, une-

ori mi-e dor să fiu erou, dar e plăcut 

și în curtea Barbarei, odată ce te obiș-

nuiești aici. Toată lumea știe regulile 

casei și toată lumea le respectă.
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Doreen Cronin

Toată lumea, cu excepția puișorilor de 

găină și a vecinului, căruia îi place să lucreze 

cu fierăstrăul electric dis-de-dimineață. Din 

fericire, cineva îi tot roade prelungitorul, 

însă eu nu am habar cine e făptașul.
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Chemarea salbaticiei

Cât despre puișori, azi-dimineață i-am 

găsit atârnați pe sârma de rufe, în bătaia 

vântului, printre șosete și fețe de pernă. 

Iată-i:
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Doreen Cronin

Murdărica: micuță, galbenă, pufoasă

Nume real: Cip

Specialităt, i: limbile străine, culorile, 

matematica, programarea pe calculator
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Chemarea salbaticiei

Dulcicul: micuț, galben, pufos

Nume real: Micul Bu

Specialităt, i: pătrunderea prin efracție, 

întreruperea oricărei conversații
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Doreen Cronin

Poppy: micuț, galben, pufos

Nume real: Poppy

Specialitate: păzește pantoful 

(îți explic mai târziu)
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Chemarea salbaticiei

Frumi: micuță, galbenă, pufoasă

Nume real: Luiza Zmeurica Frumușica

Specialităt, i: niciuna, 

din câte îmi dau seama
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Doreen Cronin

— Cum ați ajuns pe sârmă? i-am 

întrebat.

— Cred și eu c-ai vrea să afli! mi-a 

răspuns Micul Bu.

— Aha, și cât aveți de gând să stați 

acolo, sus?

— Până ne vine să facem pipi, mi-a 

zis Frumi.

— Stai puțin, trebuia să ne dăm jos ca 

să facem pipi? a întrebat Poppy.

Mda, cam atât de mult pot să rabd 

din partea puișorilor într-o singură zi. 


