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Salut!
Eu sunt Sammy!
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Ca pitolul
1

S

al! Eu sunt Sammy Hayes-Rodriguez. Poate a†i
auzit de mine?! Pußtiul de care-ßi râd to†i pentru cå mama m-a fåcut så iau un robot cu mine la
ßcoalå – lucrul cel mai prostesc ßi mai jenant care
i s-a întâmplat vreodatå unui pußti în toatå istoria
ßcolii. (Adicå de pe timpul Pårin†ilor Pelerini ßi al
Generalei de pe Mayflower!)
Trebuie neapårat så vå spun o poveste nebunå
ßi aiuritoare despre acest robot care – nu vå mint
– crede cå este fratele meu.
Íi ghici de unde i-a
venit ideea asta
Salut,
nåstrußnicå
eu sunt Trip,
robo-lândului?!
prietenul lui
S
am
my! Nu apar
De la
în capitolul åsta,
maicå-mea!
dar iatå

-må!

Ah, ia ghici!? Íi tata e bågat în idio†enia asta cu
robotul. Ba chiar socoate ideea ei jalnicå drept una
„strålucitå“.
Vestea bunå e cå Maddie e de partea mea.
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Maddie este de departe cea mai bunå sorå mai
micå pe care ar fi putut s-o aibå careva. Nu-i aßa cå
are nißte ochi albaßtri incredibili? Da, bine! Clar!
Desenul åsta e alb-negru. În fine, crede†i-må, ochii
ei sunt mai albaßtri decât creionul colorat în albastru din cutia de ßaizeci ßi patru de creioane colorate.
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Prin urmare, Maddie
ßi cu mine am vorbit
despre ultima aiurealå a mamei la micul
dejun care, fireßte, a fost
servit de una dintre multele inven†ii smintite ale
mamei: Miculdejunåtor.
Apeßi butonul pentru cereale ßi încep så-†i curgå în castron, apoi castronul
coboarå spre tåietorul de banane, pleacå spre
sursa de lapte, †âßneßte spre zaharni†å, dupå
care coboarå la fereastra de servire.
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Vrei nißte suc de portocale la cereale? Apaså
butonul pentru suc.
Dar – ßi asta este superimportant – NU apåsa
butonul de suc ßi pe cel de cereale în acelaßi timp.
Crede†i-må! Ba chiar e ßi mai råu dacå apåsa†i în
acelaßi timp butonul de cereale ßi pe cel de ouå
jumåri.
Maddie ßi cu mine luåm întotdeauna micul
dejun împreunå, înainte ca eu s-o întind la ßcoalå.
Vorbim amândoi câte-n lunå ßi-n stele, cu toate cå
Maddie este mai micå cu doi ani decât mine. Ceea
ce înseamnå cå ar fi în clasa a treia, dacå ar merge
la ßcoalå, lucru care nu se întâmplå.
O så vå explic mai încolo. Promit!

Despre ce vrei så vorbim
în diminea†a asta?
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Despre ORICE.
Dar hai så nu
spunem toatå
povestea chiar din
primul capitol.

