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În ziua aceea, am hotărât să RISCĂM și 

să mergem la cantina școlii. Știam că era 

un ADEVĂRAT PERICOL să fim AȘA DE 
APROAPE de diabolicele bucătărese (și 

de coarnele lor!), dar trebuia să aflăm mai 

multe pentru a le putea opri.

Un sentiment 
DE‑ADEVĂRATELEA 

ciudat
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Ne‑am așezat la masa pentru pachețele și 

ne‑am uitat cum toți ceilalți ALERGAU ne‑

răbdători să aleagă diverse feluri de mân‑

care din meniu. 

— De ce țin cu toții așa de mult să halească 

din mâncarea lor CIUDATĂ? Și de ce nu 

sunt încă otrăviți?! a întrebat Zach mirat.

Zach pusese bine problema, pentru că 

toți elevii, cu excepția noastră, păreau să

meniul și eu chiar am văzut câțiva aruncân‑

du‑și CORNURILE la coș.
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Chiar și PROFII înfulecau mâncarea, și ei 

de obicei nu prea veneau la cantină. Dom‑

nișoara Ross chiar l‑a mustrat pe director că 

nu stă la coadă!

Și Jodi a avut o

pe care o ai cumva, pe neașteptate, când 

îți dai seama de ceva de care nu‑ți dădu‑

seși seama până atunci și e așa un șoc că 

uneori chiar ICNEȘTI și de obicei ești 

foarte fericit. Dar NIMENI nu era fericit de 

sclipirea ASTA. Jodi credea că diabolica 
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bucătăreasă NU a încercat să otrăvească pe 

nimeni (în afară de ea) și că haleala CHIAR 

are un gust bun și că bucătăresele diabo‑

lice încercau să‑i INDUCĂ ÎN EROARE 

cu otrăvitul, asigurându‑se că o să ADORE 

haleala. Tot Jodi credea și că diabolica bu‑

cătăreasă va ATACA foarte curând punând 

otravă în haleală și TOȚI o vor hali pentru 

că ei ADORĂ haleala de la cantină. Și AȘA 

va fi sigură că‑i va otrăvi pe TOȚI dintr‑o 

lovitură. După care școala îi va aparține.

Mi‑am zis că sclipirea lui Jodie era de 

bun‑simț, pentru că ne loveam de aceeași 

situație ca atunci când pisica noastră s‑a 

îmbolnăvit și trebuia să ia o pastilă ca să se îmbolnăvit și trebuia să ia o pastilă ca să se 
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facă bine și noi n‑am reușit s‑o convingem 

s‑o înghită. Așa că mama i‑a dat o bucată 

dintr‑un pește ciudat din care nu gustase 

înainte. Și când a înghițit‑o, pisica a făcut 

ochii MARI și a devenit TARE agitată și a 

început să miaune la greu, semn că ea mai 

vrea. Așa că mama i‑a mai dat o bucată, și 

o alta, și o alta, după care a ascuns pastila 

într‑o altă bucată din peștele ăla ciudat, i‑a 

o alta, și o alta, după care a ascuns pastila 

într‑o altă bucată din peștele ăla ciudat, i‑a 
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dat‑o pisicii și aceasta a înghițit‑o. Și astfel 

mama a reușit s‑o PĂCĂLEASCĂ.

Dar, înainte să mai spunem ceva despre 

asta, Amy s‑a așezat la masa noastră și am 

avut un sentiment

CU ADEVĂRAT CIUDAT

când s‑a uitat la mine.

Nu eram sigură de ce aveam acest senti‑

ment ciudat. Mă tot gândeam la ziua de ieri 

și la faptul că părea puțin tulburată când s‑a 

ridicat de la masă, după ce bucătăreasa di‑

abolică i‑a dat lui Jodi fructul de avocado. 

Dar n‑am spus nimic.
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Zach a început să‑i toarne lui Amy TONE 
de chestii legate de ping‑pong și alte ches‑

tii despre care, de obicei, nu scoate un cu‑

vânt. Dar Amy nu i‑a răspuns prea multe, 

și‑a înfulecat rapid haleala și am surprins‑o 

cum se benocla la bucătăresele diabolice. 

Nimeni altcineva nu a observat asta, pentru 

că erau cu toții prea ocupați să‑l asculte pe 

Zach povestindu‑i lui Amy despre un câine 

care i‑a salvat pe toți în război.

Apoi, pe neașteptate, diabolica bucătă‑

reasă‑șefă s‑a îndreptat spre masa noastră 

cu o cană cu apă. 

Maisie a început să mârâie, iar Zach a cam 

înghețat, dând semne că urmează să dea la 
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boboci. Jodi mi‑a strâns 

mâna pe sub masă, ca și 

cum mi‑ar fi spus: „Gata! Fii 

pregătită să fugim!”. Eram 

pregătită să arunc ambala‑

jul puiului cu sos CHIAR în 

capul demonicei bucătăre‑

se‑șefe, când Amy a strigat:

— NU! Nu vrem apă! 

Avem lapte!

Diabolica bucătăreasă‑

șefă a înlemnit și s‑a HOL‑
BAT la Amy vreme de câ‑

teva secole. Și Amy a‑nceput 

să se holbeze la ea! Și, în 
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cele din urmă, diabolica bucătăreasă‑șefă a 

făcut ușurel stânga‑mprejur și s‑a întors la 

bucătărie.

Ne‑am HOLBAT cu toții la Amy.

Și toți ne gândeam la același lucru.

Amy ȘTIA de diabolica bucătăreasă‑șefă!
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După ce ne‑am terminat prânzul, am dat 

fuga la Vizuină și, de îndată ce am închis 

ușa, Jodi a spus:

— AMY ȘTIE!
Știam cu toții asta, dar ne era greu să deci‑

dem ce să facem mai departe pentru că nu 

ni se mai întâmplase așa ceva până atunci. 

Amy
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De obicei, NOI eram singurii care știam ce 

se petrecea atunci când apăreau chestii 

ciudate la școală. Și noi n‑am spus nimic, 

NICIODATĂ, pentru că Jodi e de părere că 

trebuie să păstrezi 

CERCUL ÎNCHIS

atunci când faci o investigație, ceea ce în‑

seamnă că nu amesteci alți oameni ca să eviți 

o SCURGERE DE INFORMAȚII care să‑i 

facă pe băieții răi să știe că ești cu ochii pe ei.

Și în momentul acela, Jodi a început să 

se plimbe în sus și‑n jos, spunând o serie de 
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chestii, precum: „Dar puterea stă în număr” 

și „Dacă vine atacul, s‑ar putea să avem ne‑

voie de ea” și „Mai întâi trebuie să ne pre‑

zinte un CV”.

Iar noi doar o urmăream pe Jodi bântu‑

ind prin Vizuină și vorbind cu ea însăși, pen‑

tru că mai mult nu poți să faci atunci când 

Jodi e într‑una din stările astea.

Apoi, Jodi s‑a oprit dintr‑odată și a exclamat:

— Bun, să votăm!

Și Jodi a pus mâna pe tăblița albă ca să 

noteze voturile, după care a spus:

— Să ridice mâna cel care crede că ar tre‑

bui s‑o aducem pe Amy în CERCUL nostru 

INTERIOR.
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Și atunci au ridicat toți mâna, în afară de 

mine.

— Trei la unu. S‑a hotărât! Să‑i vorbim nu‑

maidecât lui Amy, a rostit Jodi.
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— Ia stai! Tu de ce nu ai ridicat mâna, Izzy? 

a întrebat Maisie.

Și le‑am răspuns că nu eram prea sigură 

și că aveam o fărâmă de

SENTIMENT CIUDAT

în legătură cu Amy, pe care însă nu‑l puteam 

explica.

Pe urmă, Maisie a făcut ochii cât roata ca‑

rului și a spus:

— Putem să votăm din nou?

Jodi a răspuns afirmativ și când am votat 

din nou, Maisie n‑a mai ridicat mâna.
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— Gata, suntem împărțiți! Juma‑juma! a 

exclamat Jodie.

Și, în momentul acela, am sugerat că tre‑

buie să încercăm să aflăm mai multe chestii 

despre Amy înainte s‑o aducem în CERCUL 
nostru INTERIOR, ca să fim pe deplin si‑

guri că ne putem încrede în ea. Toți au fost 

de acord.

În pauza de după‑amiază, am căutat‑o 

peste tot pe Amy, dar n‑am reușit s‑o găsim.

Nu juca fotbal pe teren, nu era nici cu cei‑

lalți colegi de‑a patra la locul de joacă, nici 

la chioșcul cu dulciuri și nici la toaleta fete‑

lor și nu era nici în clasă.


