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CAPITOLUL 1

Ce mai ciudățenie!

Numele meu este Dory, dar toţi îmi spun Ștren‑

găriţa. Aceasta este familia mea.

Am o mamă, un tată, un frate mai mare și o soră 

mai mare, care sunt oameni obișnuiţi. Mai am un 

monstru și o zână, care nu sunt obișnuiţi, pentru 

că numai eu îi pot vedea.

Mary este monstrul meu. Ea doarme sub patul 

meu și se joacă împreună cu mine cât e ziua de 

lungă. Domnul Nuggy este zâna mea bună. El tră‑

iește în pădure, dar vine la mine ori de câte ori am 

vreo urgenţă. Și urmează să am o urgenţă foarte 

curând, pentru că…

… mâine e prima zi de școală!
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Îi dau lui Mary vestea cea mare exact când jucăm 

jocul nostru preferat, exerciţiile de gimnastică.

— A, da! A, da! Locul acela cu o curte mare! spune 

Mary. Sunt o grămadă de copii și puţini oameni 

mari! Iupii! Ador locul ăla! adaugă ea. Hai să ne 

facem ghiozdanul!
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Mary se hotărăște să 

facă o listă cu ce‑ar trebui 

să luăm cu noi.

— Scuze, dar nu pot să citesc ce‑ai scris, spun eu.

Așa că citește ea în locul meu.

— Te rog să iei mâine la școală: rufele murdare 

ale tatălui tău, mai mult salam și suc de lămâie.

— Ce listă ciudată! spun eu. Ești sigură că‑ţi amin‑

tești ce este școala?

— Îhî! Super sigură, 

mă asigură ea.

— Bine, spun. 

Am încredere  
în tine.
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Mai întâi, adunăm 

cât putem de multe 

rufe murdare ale tată‑

lui meu.
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Apoi îndes rufele în 

ghiozdanul meu. Mă face 

să arăt ca un copil mare cu 

ghiozdanul plin de teme 

pentru acasă. Păi, pentru 

asta și este!

După aceea ne strecurăm pe scări în jos, spre 

bucătărie. Din fericire, nu e nimeni acolo. Înhaţ 

o bucată de salam și o pun în caserola cu gustări 

pentru prânz. E adevărat, mama nu‑mi pune nici‑

odată la pachet destul salam!
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În cele din urmă, căutăm 

sucul de lămâie.

— Bine, hai să vedem la ce 

folosește, îi zic eu lui Mary. O să 

iau o înghiţitură mică și tu o 

să‑mi spui ce se întâmplă.

UAU! BLEAHHH!
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— Deci? întreb eu.

— Ai făcut mușchi URIAȘI! spune Mary.

— Altceva? întreb eu.

— Și oasele tale strălucesc ca niște becuri!

— Altceva?

— Și ai sprâncene magice! răspunde Mary. 

Habar n‑am ce înseamnă asta, dar îmi place.

— Să facem ghiozdanul! spun eu.


