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CAPITOLUL 1

Ce cărticică!
Numele meu este Dory, dar toţi îmi spun 

Ștrengăriţa. Am șase ani. Am o grămadă de pis-

trui. Părul mi-e ciufulit. Asta e cămășuţa mea de 

noapte, pe care încerc s-o port cât pot eu de mult. 

Dar cel mai impor tant 

lucru de știut despre 

mine este că am 

două lumi. Una 

este reală, iar 

cealaltă, imaginară.



Asta este lumea mea reală:



Asta este lumea mea imaginară:



Cele două lumi ale mele se între-

pătrund precum ciocolata și vanilia 

într-un cornet de îngheţată. Realul 

și irealul se amestecă într-o aromă 

uimitoare. Și mereu mi se întâmplă o 

grămadă de lucruri. Dar fratele și sora 

mea spun că sunt enervantă. Și că nu știu 

să mănânc civilizat.

În fiecare dimineaţă, Luca și Violeta con-

struiesc în jurul meu un zid de cutii de cereale 

ca să nu mă vadă înfulecând.

— Pur și simplu, nu pot să mă uit la ea cum 

soarbe cerealele înmuiate, spune Luca.

— Pur și simplu, nu pot să văd cum i se scurge 

laptele pe bărbie, zice Violeta. Câh!



Dar eu nu plec urechea la ce spun ei. Pentru că 

doamna Hoaţa-Cotoroanţa apare pe cutia mea de 

cereale. Nu știu ce spune, dar pot să jur că sunt 

vești proaste.

Apoi în bucătărie intră 

mama și începe să zbiere cât 

o ţine gura.


