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AVERTISMENT:
N-o asculta}i
pe Georgia!
Dacå o asculta†i pe
Georgia, o face†i
pe riscul vostru!
Crede†i-må, o spun
din experien†å. Am ßi
cicatricile din luptå,
care o dovedesc. E
cu doi ani mai micå
decât mine, aßa cå ce
ßtie ea? Confruntarea
asta o så fie floare
la ureche – pentru
MINE!

Bine a†i venit la versiunea sub formå de carte a
unei Lupte Apocaliptice în Cußcå. Sora mea ßi cu
mine vom merge la aßa ceva mano a mano, lucru
care, mi s-a spus, înseamnå „mânå-n mânå“,
nu „manßå-n manßå“. Super! În fine! Mul†am
pentru lec†ia de vocabular, Georgia! (Vezi så nu!)
O fi ea cea mai ßcolitå din familie, dar eu sunt
de departe mai haios decât ea! Vreau så spun
cå Georgia o s-o dea în barå în clipa în care o så
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deschidå guri†a. Aßa cå... ai cuvântul, Georgia
Piersicu†o!
Hopaaa! Tocmai am uitat ceva important!
Georgia ßi cu mine am cåzut de acord (po†i crede
chestia asta?) cå te vrem ßi PE TINE în povestea
noastrå. Aßa cå va trebui så vorbeßti, så desenezi,
så joci câteva jocuri, så faci ce-†i tråsneßte prin
cap. Asta este cartea TA! Mai mult, to†i cei din
clasa ta, din ßcoala ta, pot så facå acelaßi lucru
dacå au chef. Chiar ßi profesorii!
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TE ROG, ASCULT|
VOCEA UNEI MIN}I
S|N|TOASE
În cartea asta, Rafe ßi cu mine ne vom da cu pårerea
despre diverse aspecte ale
Mottoul meu
vie†ii din Generalå. La fel
a fost dintotdeauna:
ca multele mele modele
FRATELE MEU ESTE CEL
– Gandhi, Oprah Winfrey,
MAI MARE MINCINOS
DIN LUME!
Martin Luther King Jr.,
Hillary Clinton, Barbara
Bush ßi pastorul Rogers –, eu
cred în importan†a unui dialog
amical.
Într-o dezbatere ca lumea,
corectå, trebuie så respec†i
inteligen†a celui din fa†a ta ßi
så înve†i din experien†a aia ceva
nou despre tine… asta, dacå nu
„dialoghezi“ cu un idiot ca fratele
meu. În cazul åsta, trebuie så
dovedeßti cât de incredibil de
nåtåråu este. Ußor de spus!
Íi, fireßte, chiar aßtept cu
neråbdare pårerile ßi desenele tale, oricare ar fi ele. De
aceea ßi ai la dispozi†ie tot felul de pagini cu activitå†i
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haioase. Totußi, crede-må: lui Rafe prea pu†in îi paså de
ceea ce gândeßti tu. Pe bune! Nici måcar nu în†elege prea
multe!
Apropo, eu am nåscocit titlul cår†ii, cu toate cå Rafe
pretinde cå el a fåcut-o. Tu ce crezi? Nu trebuie neapårat
så-†i placå. Mie înså îmi place.

De asemenea, a fost ideea
mea så adaug contribu†ia
TA. Sunt mânå-n mânå"
cu tine." Nu ßi Rafe!
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NU PO}I
S| SCRII
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GENERAL|!

N-are
nicio noimå,
Rafe!

RUNDA 1

