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Primul sårut?! 

Cine l-ar såruta 

pentru prima 

oarå pe Rafe 

Khatchadorian?

Sau
vreodatå?

Puah!

Rafe este
special?

Nu asta 
în†eleg 
eu prin 

Jurnalul 
Prostesc.

Mda,
poate cå în 
visele lui!



 
CAPITOLUL 1

 
ACESTA NU ESTE 
UN EXERCI]IU!

Încå de când ne-am cunoscut – oare cât timp 
a trecut de atunci? – am tot luat ßuturi în 

fund în fel ßi chip. Bun, oficial, ßuturile în fund se 
opresc aici.

Pe pagina asta.
Înainte de urmåtorul punct.
Iatå de ce asta ar putea så fie cea mai bunå 

poveste a mea. Am strâns o gråmadå de chestii 
pe care så vi le spun. Mai multe ca niciodatå, de 
fapt. O vreme m-am gândit så intitulez cartea 
asta Íuturile în fund se opresc aici. Sau poate Ia 
privi†i-må, sunt special. Sau Primul sårut. Sau 
Rafe Khatchadorian: artistul-agent secret.
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Dar nu i-am dat niciun titlu de felul acesta. 
Dacå încå nu a†i bågat de seamå, titlul cår†ii este 
Norocul meu påcåtos.

Íi chiar dacå nu sunå precum cel mai vesel ßi 
lipsit de griji titlu auzit vreodatå de voi (cu de-
plinå îndreptå†ire), în cartea asta se întâmplå o 
mul†ime de lucruri uluitoare.

Cum ar fi eu în postura de vedetå de fotbal 
american. Bine, bine! Ítiu cå fotbal ßi Rafe Khat-
chadorian nu merg împreunå cum merg, de exem-
plu, ßunca cu ouåle pråjite. Dar chiar eu am fost 
cel care a intrat pe teren în echipa Íoimilor de la 
Generala din Hills Village. S-a întâmplat pe bune!

Pe cele mai bune!

Khatchadorian, 
intri acum!

Baftå!

Må bucur 
cå te-am 
cunoscut!



Nu må în†elege†i greßit. Nici gând så spun cå 
povestea mea va fi doar despre eseuri ßi majorete 
care-mi strigå numele. (Evident! Påi, n-a†i våzut 
cum aråt?!)

Vreau så spun doar cå… Hm, ßti†i ce? Poate 
cå ar fi bine så o iau cu începutul. Íi ca så fac 
asta, trebuie så ne întoarcem olecu†å în timp. 
Ceea ce înseamnå cå voi avea nevoie de demo-
datul, dar bine-venitul flashback. Dupå care va 
urma un flash-forward ßi în final Dumnezeu mai 
ßtie ce!

Aßa cå pune†i-vå centurile, oameni buni! 
 Urmeazå un drum cu denivelåri!

Sunte†i gata? Bun!
Urmeazå flashbackul!
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