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În acee as, i serie:
Prima escapadă cu peripeții

Cazul straniu al puiului albastru.
Următoarea escapadă cu peripeții

Chemarea sălbăticiei. 
Încă o escapadă cu peripeții

În curs de aparit, ie:
În căutarea unui adăpost. 

Peripeții și o catastrofă

Ținutul urșilor. 
O escapadă fără cap și fără coadă
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Să facem prezentările

Pe vremea când eram câine utilitar, călă-

toriile cu mașina însemnau pericole, multă 

muncă și, cu puțin noroc, o intervenție ero-

ică. Eu și partenera mea, Barbara, ne urcam 

în mașină, porneam la drum și mergeam 

oriunde era nevoie de noi. Nu luam cine știe 

ce bagaj: o trusă de prim ajutor, niște sand-

viciuri cu pastramă și o lanternă puternică.

Acum, când pornim la drum, trebuie să 

luăm la noi jeleuri, o pungă cu mâncare pen-

tru păsări și o colivie plină-ochi cu bucluc:
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Doreen Cronin

Murdărica: micuță, galbenă, pufoasă

Nume real: Cip

Specialităt, i: limbile străine, culorile, 

matematica, programarea pe calculator

Doreen Cronin

Murdarica: micuță, galbenă, pufoasă

N l
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Misterul de la ferma

3

Misterul de la ferma

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)

Doreen Cronin

Poppy: micuț, galben, pufos
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Frumi: micuță, galbenă, pufoasă

Nume real: Luiza Zmeurica Frumușica

Specialităt, i: niciuna, 

din câte îmi dau seama

Misterul de la ferma
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Ei bine, până acum a fost un drum destul 

de lung. Mi-a cam ajuns să stau cu capul ițit 

pe geam. Mă doare gâtul și mi-am înghițit 

porția de gâze pe ziua de azi. Gâzele sunt 

ca gogoșile: una-două sunt bune, dar dacă 

mănânci mai mult de zece, o să te cam doară 

burta.
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Misterul de la ferma

Capitolul 1

Colivia sălta de colo-colo în portbaga-

jul vechiului sedan verde al Barbarei. 

Cip, Micul Bu, Poppy și Frumi săltau 

și ei odată cu ea. Până a virat Barbara, 

ieșind de pe autostradă, trecuse de ora 

șase seara.

— Unde ziceai că mergem? a întrebat 

Poppy.

— La fermă, i-a răspuns J.J. de pe 

banchetă.
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— Și de ce ziceai că mergem acolo? 

l-a întrebat Micul Bu.

— Ca să vedeți lucruri pe care nu 

le-ați mai văzut niciodată.

— Eu am văzut tot ce-i de văzut pe 

lume, i-a răspuns Micul Bu.




