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Singurul dintre noi care nu auzise nimic 

era Genghis...

El e, de obicei, cel mai panicat membru al 

găştii noastre, dar spre norocul lui, se pare că 

a ratat complet întâmplarea de azi-noapte.

Vezi tu, micuţul ăsta a luat recent nişte 

purici de toată frumuseţea de la Doris, pi-

sica vecinilor lui...

INFESTARE 
 IMPRESIONANTĂ
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Veterinarul din Hills Village i-a prescris 

lui Genghis nişte medicamente noi pentru 

purici, MEGA PUTERNICE, care îi dau o 

super-somnolenţă, aşa că a dormit dus şi 

n-a auzit urletele! Sunt un pic gelos pe el!

Dar...

Nu toţi suntem la fel de norocoşi ca el, 

prietene neblănos. Urmează partea care 

stârneşte urlete lătră-ci-OASE de spaimă! 

Ţine-te bine...

Cum scheunam noi în legea noastră, îm-

părtăşind propriile variante ale straniilor 

evenimente... pe Lola a buşit-o plânsul. Era 

complet răvăşită, nu mai contenea cu tân-

guielile şi văicărelile, jur! La început n-am 

auzit nimic de la ea, în afară de nişte hohote 

de plâns şi câteva ham-ham-uri îngrijorate, 

dar în cele din urmă ne-a spus...



24

Sunt convins că aceste cuvinte mă vor 

urmări toată viaţa, amice-om. Ai mai auzit 

VREODATĂ ceva atât de îngrozitor... atât 

de teribil... încât SĂ-ŢI FACĂ GHEARELE 

SĂ ÎNGHEŢE DE FRICĂ?!?!

Azi-noapte... n-a fost 
doar o sesiune de ham-mălaie!

Cine a făcut asta... 
L-A FURAT pe DOMNUL 

PUFOŞEL-PUFOS!!!
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Stai aşa... am uitat că tu, prietene neblă-

nos, eşti un om... şi pentru o persoană ca 

tine, aşa ceva nu sună chiar atât de groaz-

nic. Hai să-ţi explic...

Dacă n-ai avut până acum plăcerea să împarţi 

existenţa cu un exemplar canin desăvârşit, 

aşa cum sunt eu, atunci e clar că nu ştii cât de 

SE-RI-OS este pentru un câine să aibă o jucă-

rie preferată. NU GLUMESC! Zilele noastre 

ar fi lipsite de sens fără ele. Chiar nu contează 

dacă eşti mare sau mic, dacă eşti un câine di-

chisit sau răpciugos, poţi fi înspăimântător, 

urlător, pufos sau murdar, poate că zgârii sau 

sari, poate eşti prea vorbăreţ, sau ursuz... cea 

mai veche regulă din cartea lipa-lipa-legilor 

canine spune că fiecare potaie trebuie să aibă 

o jucărie preferată-prea-iubită-ADORATĂ, cu 

care să se joace, şi la care să ronţăie când omul 

lui de companie nu este prezent. 
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Poate ţie ţi se pare un pic prea copilăresc, 

amice-om, dar aşa stau lucrurile. Viaţa unui 

căţelandru nu merită să fie trăită dacă nu 

vine la pachet cu bucuria de-a avea o jucărie 

minunată pe care s-o preţuiască.

Orice câine de pe planetă are una, dar 

suntem toţi foarte diferiţi şi avem gusturi 

personale când vine vorba să ne-alegem ju-

căria preferată.

De exemplu, bijuteria mea nepreţuită-mai- 

presus-de-orice este BĂŢUL meu BĂŢOS!
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punct 
numai-bun 
de ronţăit

punct noduros punct fabulos 
pentru aport
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O, DOAMNE! IUBESC BĂŢUL ĂSTA 

ATÂÂÂÂÂÂÂÂT DE MULT! Simt cum mi-o 

ia coada razna doar gândindu-mă la el.

Am găsit băţul meu perfect toamna tre-

cută, când doamna Haggerty, femeia-om 

de vizavi de noi, aduna crengi pentru un 

morman mare căruia voia să-i dea foc la ea 

în curte. Am adulmecat aroma acestui SU-

PER-BĂŢ în secunda în care am ieşit afară 

pe uşă, şi-am reuşit să trag de lesă şi să-l tâ-

răsc pe Mariham acolo exact la timp pentru 

a salva acest miracol SA-VU-ROS de băţ de 

la moarte sigură, prin ardere pe marginea 

trotuarului. 

Băţul meu e pus la-loc-de-cinste, sub patul 

lui Mariham din camera de somn, de unde îl 

scot pentru ronţăit strict la ocazii speciale. 

Şi toţi amicii-mei-băloşi au jucăriile lor 

preferate.
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Odin cară peste tot prin coteţ un papuc 

special...
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Diego e practic ÎNDRĂGOSTIT până peste 

cap de Pinguinul-Care-Scârţâie...

SCÂÂÂÂÂÂÂÂRŢŢŢŢŢŢŢ!
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Genghis are frân- 

ghia lui smo- 

to-ci-bi-lă...

Betty e în limbă 

după mingea ei Hopa-Mitică-Ce-Împrăş-

tie-Unt-De-Arahide...
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Şi-acum uite-o şi pe Lola... Inima mea de 

potaie se rupe-n două numai când mă gân-

desc la făţuca ei tristă.

L-am lăsat pe domnul 
Pufoşel-Pufos afară în curte înainte 
să merg la culcare... ştiţi şi voi că cel 

mai distractiv e să molfăi jucăria nu-
mai-bună-de-ronţăit când e îmbibată în 
rouă, a doua zi de dimineaţă... dar când 

m-am trezit... 
DISPĂRUSE FĂRĂ URMĂ!
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E în regulă, amice-om, ştiu că probabil 

plângi în hohote, ca un Terrier cu durere de 

dinţi... Nu te opri, te înţeleg. Cred că mă ia 

şi pe mine cu suspin...

Vezi tu, Lola îl avea pe domnul Pufoşel-Pu-

fos încă de la început, de pe vremea când eu 

şi haita-mea-de-potăi eram după gratii în 

Adăpostul Pentru Câini din Hills Village. 

Îl iubea nespus pe ursuleţul ăla vechi – din 

vârful boticului-lui-bombat şi până la fun-

duleţul lui pufos. 

Era o jucărie deosebită. Una dintre cele 

mai bune...

Chiar în acel moment, prietenul meu ne-

blănos, – în timp ce Lola îşi plângea nenoro-

cirea – mi-am dat seama că în oraşul nostru 

îşi făcuse apariţia ceva CU ADEVĂRAT 

groaznic, şi că va urma o aventură care ne 

va băga pe toţi în sperieţi.
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DOMNUL 

UN PICIOR MAI 

LUNG DECÂT 

CELĂLALT... 

PERFECT PENTRU 

CĂRAT

PETICE DE MURDĂRIE 
ŞI PETE PENTRU EXTRA 

SAVOARE

BURTICĂ-
PUFOŞICĂ 

PENTRU MOŢĂIT

 
PUFOŞEL-PUFOS
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Odin tocmai venise cu ideea să mergem 

la amuşinat în curtea Lolei, să vedem dacă 

dăm peste vreun indiciu. Ne făceam planuri 

despre cum să începem investigaţia, când 

deodată Betty scoase un ţipăt...

CRED CĂ ŞTIU CINE 
L-A FURAT PE DOMNUL 

PUFOŞEL-PUFOS! CE?!

CINE?

CRED CĂ A F... F... F... FOST... 

HAM-LUNGAN!!!



37

HAM-LUNGAN!!!

Am rămas toţi cu gura căscată de groază, 

amintindu-ne de lunile pe care le petrecuse-

răm împreună la închisoarea pentru potăi. 

Zilele de groază pe care le-am trăit în văgă-

una aia păreau fără sfârşit, n-aveam parte 

nici măcar de un bobârnac pe botic sau de 

un scărpinat pe burtică, aşa că orele treceau 

ascultând poveştile unei bătrâne şi prică-

jite Chow, care se afla în celula de alături. 

Numele ei era Bătrâna Mamă Râioasă şi 

avusese parte de cea mai extra-OS-di-na-ră 

existenţă din câte mi-au fost date să cunOSc. 

În fiecare noapte relata aventurile ei...
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Odată, a
m ROS 

sandal
ele 

Statui
i Libert

ăţii!

Eram atât de 

faimoasă, că puţin a lips
it

 să schimbe semnul din 

HOLLYWOOD în 

RÂIA-WOOD!RÂIA-WOOD!
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Chicago 
nu s-a numit 

HA HA!!HA HA!!

   ORAŞUL    ORAŞUL 

VÂNTURILORVÂNTURILOR
 până n-am fost eu în vizită!

Eram atât de 

faimoasă, că puţin a lips
it

 să schimbe semnul din 

HOLLYWOOD în 

RÂIA-WOOD!RÂIA-WOOD!
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Şi câteodată, doar la ocazii super-speciale, 

ne spunea tot ce ştia despre oameni, şi cre-

de-mă... ştia o groază de lucruri!

Dintre toate poveştile despre oameni, cel 

mai mult îmi plăcea să aud despre tradiţiile 

şi sărbătorile voastre ciudate... mai ales des-

pre Noaptea HAM-LUNGANULUI!

Într-o noapte neagră şi 
întunecoasă din an, un cârnat urlător 

GIGANTGIGANT vizitează oraşul, iar străzile 
sunt pline de monştri. Ei bat la toate 

uşile coteţelor în căutare de bunătăţi, iar 
tuturor oamenilor li se pare GROZAV!GROZAV! 
Oamenii au ghemotoace-de-păr-de-pisică
  în loc de creier...
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N-am crezut întru totul poveştile Bătrâ-

nei Mame Râioase despre HAM-LUNGAN. 

Să fim serioşi, cine-a mai auzit vreodată 

ceva atât de trăsnit... sau savuros... cum ar 

fi un uriaş cârnăcior urlător, care face ture 

prin oraş?! Însă povestea pe care ne-a spus-o 

Betty azi-dimineaţă mi-a făcut blana să mi 

se ridice pe spate. Să fie oare cu putinţă? 

Bătrâna Mamă 

Râioasă chiar 

spunea adevă-

rul? E posibil 

să fim terori-

zaţi de un tub 

delicios de carne 

procesată? 

să înceapă urletele, i-am auzit pe 

Noaptea HAM-LUNGANULUI e joia viitoare! Se pare că a venitmai devreme...

oamenii-mei-de-companie spunând că 

Noaptea trecută, chiar înainte 
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Mi-ar plăcea să-ţi pot spune ce s-a în-

tâmplat în continuare, amice-om, dar, ce să 

vezi... eu am cam...

LEŞINAT!!!
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LEŞINAT!!!

Luni

8:37 AM

Sper, amice-om, că ce-ai citit până acum 

nu ţi-a dat prea mari fiori pe şira spi-

nării. Probabil ai aruncat cartea asta cât 

colo în camera ta, sau ai îngropat-o undeva 

ţipând: „NU POT SĂ MAI CITESC NICIUN 

CUVÂNT! ESTE MULT PREA CUMPLIT!”

Te înţeleg perfect, să ştii, prietenul meu ne-

blănos. Tot ce ţi-am povestit este cu adevărat 
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ÎNGROZITOR! Jur că nici eu n-am ştiut ce 

să fac tot restul după-amiezii, după ce-am 

aflat de dispariţia domnului Pufoşel-Pufos. 

N-am putut să dorm, n-am putut să mă-

nânc nimic... în afară de două castroane la 

prânz şi cină... nici măcar n-am putut să 

mă adun ca să latru la poştaş, când a venit  

după-amiază până la uşă să lase un pachet!

Capul mi se învârtea de la atâtea între-

bări fără răspuns, cum ar fi...

CINE E 

HAM-LUNGANUL?

SAU din CURCAN?


