




Ilustraţii de 
RICHARD WATSON

Traducere din engleză de 
GABRIELA MITROVICI

CORINT BOOKS



Redactor: Adelina Dragomir
Tehnoredactor: Lorena Ionică

James Patterson & Steven Butler
DOG DIARIES. MISSION IMPAWSIBLE
Copyright © 2020 by James Patterson
Cover design by Liam Donnelly 
Cover art © 2020 Ellie O’Shea 
Cover stock art © Shutterstock 

Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Editurii CORINT 
BOOKS. CORINT JUNIOR este marcă înregistrată.

ISBN: 978‑606‑793‑777‑0

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
PATTERSON, JAMES
    Jurnalul unui câine poznaş : mirosiune imposibilă /  
James Patterson şi Steven Butler ; il. de Richard Watson;  
trad. din engleză de Gabriela Mitrovici. ‑ Bucureşti:  
Corint Books, 2020
    ISBN 978‑606‑793‑777‑0

I. Butler, Steven
II. Watson, Richard (il.)
III. Mitrovici, Gabriela (trad.)

087.5



Pentru Fran şi Wilson 

– S.B.





O , VAI! Ştiam eu… pur şi simplu ştiam! 

Chiar ieri le ziceam prietenilor mei, 

potăile alea, Odin şi  

Diego, că am sim‑

ţit cel‑cel‑CEL MAI 

FERICIT miros de 

om în briză şi uite 

că EŞTI AICI! UN 

OM! 
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Nu ai idee cât de încântat sunt să ştiu că 

ţii acum în mână, cu cele cinci degete ale 

tale, cartea a treia din seria mea Jurnalul 

unui câine poznaş şi că suntem pe cale să 

pornim împreună în ALTĂ AVENTURĂ… 

iar chestia asta e grozavă!

S‑au petrecut grămezi de chestii de când 

am scris ultimul meu jurnal şi n‑o să‑ţi vină 

să crezi ce se mai întâmplă prin casa Prin‑

dosu în ultima vreme. 

Dar stai! Ce tot zic? Prea mă las furat de 

entuziasm şi o iau la goană înainte. 

Dacă nu ne‑am cunoscut până acum şi nu 

mi‑ai citit nicio poveste? Ştiu, gândul ăsta 

e teribil, dar dacă NU AI CITIT!?! Gândeş‑

te‑te la toată ham‑stracţia şi la chicoteala pe 

care le‑ai ratat.

Ei bine, amice‑om, dacă asta e situaţia şi 

nu ştii nimic despre toate lucrurile fantastice 



pe care le‑am făcut cu cel mai TARE om de 

companie, Mariham, îţi povestesc eu în de‑

taliu repede‑repejor. Mai repede decât ai 

striga: „ESTE UN RATON ÎN CURTEA 

DIN SPATE! HAI SĂ‑L PRINDEM!“ Şi aşa, 

cât ai zice „HAM“, vei trăi o viaţă mai câi‑

nească. Îţi promit! Şi cine n‑ar vrea să tră‑

iască aşa ca noi, potăile geniale? 

Bine… de  

unde să 

încep?  

Umm… ah, 

da! În caz că 

nu ne‑am în‑

tâlnit până 

acum, eu 

sunt Junior. 

BUNĂĂ!
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Junior Prindosu, mai exact.

Abia anul trecut am venit să stau cu noua 

mea familie şi asta m‑a făcut mai fericit 

decât ar fi un terrier cu o minge de tenis. 

E adevărat!! Doar gândul la ziua aia cu 

adevărat MINUNATĂ, când Doamna‑Mamă 

m‑a cules şi m‑a adus aici, să încep o viaţă 

proaspătă de coteţ, mă face să dau din coadă 

ca NEBUNUL. Îmi vine să trag un dans al 

fericirii chiar acum. Dar nu‑ţi face griji, nu o 

s‑o fac, altfel am sta aici toată ziua. Odată ce 

mă pornesc, nu mă pot opri în veci. Şi avem 

mult prea multe de povestit ca să pierdem 

timpul cu ţopăieli. 

Întâi de toate — trebuie să‑l cunoşti pe 

omul meu de companie. E cel mai TARE! 

Uită‑te la el! Ai mai văzut vreodată o faţă 

atât de minunată ca asta?
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Jur, prietene neblănos, nu am iubit nici‑

odată nimic şi pe nimeni mai mult în viaţa 

mea. Da! Mariham e cel mai delicios om din 

tot Hills Village şi de dincolo de el. E chiar 

mai bun decât băţul meu preferat!

Deja am avut nişte aventuri EXTRA‑

ORDINARE împreună, am împărţit nişte 

ospeţe HAM‑TASTICE în Camera cu Mân‑

care şi i‑am învăţat pe nişte adulţi cărunţi 

şi pe prinţesele lor pudel alintate că su‑

punerea şi regulile nu sunt pentru toată 

lumea. O, MAMĂ, ce ne‑am mai distrat  

cu asta! 

Dar, înainte de a‑mi petrece toată ziua ur‑

lând şi lătrând despre haita mea Prindosu, 

este ceva ce vreau NEAPĂRAT să‑ţi zic. 

E mult mai tare ca atunci când am găsit o 

pungă întreagă de Biscuiţi Canini Crocanţi 

sub o bancă în parcul de câini şi nu cred că 
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pot să o mai ţin pentru mine nicio secundă 

în plus, prietene neblănos. 

Vrei să‑ţi spun? Ha‑ha! SIGUR CĂ VREI!

Bine, amice‑om. Pregăteşte‑te, pentru că ce 

urmează să îţi spun o să te facă să alergi în 

cercuri, lătrând şi bălind de fericire. 

TOBE, VĂ ROG!!!

Mariham şi cu mine… suntem… suntem…

AAAAHH!! Abia de pot scoate cuvintele!

Haide, Junior, poţi face asta!

Inspiră… 

Expiră…

Inspiră…

Expiră…

Pff… e mult mai bine.
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Bine, Junior. Spune povestea cum trebuie 

şi ia‑o de la început. Hai că zic…

Totul a început săptămâna trecută… 

haide…


