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EU,  CÂND  ERAM

COPILCOPIL

SPION!



NOTĂ DIN PARTEA AUTORULUI:

DE
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NUMELE MEU ESTE MAC BARNETT.  

SUNT AUTOR. DAR ÎNAINTE  
SĂ DEVIN AUTOR, AM FOST 
COPIL. ŞI CÂND ERAM COPIL,  
AM FOST SPION . 

MESERIA UNUI AUTOR ESTE 

SĂ INVENTEZE POVEŞTI. ÎNSĂ 

POVESTEA PE CARE EŞTI PE CALE 

SĂ O CITEŞTI E ADEVĂRATĂ.

TOATE ACESTEA CHIAR MI S-AU 

ÎNTÂMPLAT CÂND ERAM MIC.



CAP I TO L U L

TELEFONUL
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Aceasta este casa în care am crescut.
Se află pe vârful unui deal, într‑un orășel pe nume Castro 

Valley. Locul chiar există. Îl puteți căuta.
Chiar așa arăta casa mea.
Mama mea și cu mine locuiam acolo.
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De vreme ce eram numai noi doi, aveam o mulțime de res‑
pon sabilități: eu spălam vasele, îmi făceam pachetul pentru 
prânz, pregăteam cina, spălam rufele, ștergeam praful, dădeam 
cu aspiratorul și curățam cuștile iepurilor.

(Am vrut un câine. În schimb, aveam iepuri.)
Tot responsabilitatea mea era și să răspund la telefon. Îmi 

plăcea să răspund la telefon, cu toate că niciodată nu era pen‑
tru mine.

ACEASTA ESTE MAMA.

ACESTA SUNT EU. 
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Într‑o după‑amiază, a sunat telefonul și era pentru mine. 
Era Regina Angliei.
— Alo? am spus.
— Alo, a spus ea. Pot să vorbesc cu Mac?
— La telefon, am răspuns.
— Mac, sunt Regina Angliei, a zis ea. Aș dori să îți cer o fa‑

voare.
— OK, am răspuns. 
Ori de câte ori cineva îți cere o favoare, e o idee bună să întrebi 

despre ce favoare este vorba, înainte să spui OK.
Dar nu vorbisem niciodată cu o regină până atunci.
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CUM ÎMI ÎNCHIPUIAM  

            EU BIJUTERIILE  

           COROANEI

Așa că am spus OK. 
— Minunat, a spus Regina. Am să‑ți spun un secret. Aseară, 

cineva a furat Bijuteriile Coroanei.

— Nu! am făcut eu.
— Ba da! a zis Regina. Aceasta este favoarea. Vei găsi co‑

moara dispărută și mi‑o vei aduce înapoi.
— Uau! am făcut. 
— Da, a spus Regina.
Asta era foarte incitant.
Însă aveam o întrebare.
— Am o întrebare, am zis.
— Sper că este o întrebare scurtă, a răspuns Regina.

( G R E Ş I T )



5

— De ce eu? 
Regina Angliei a oftat. 
— Asta este o întrebare prostească.
— Profesoara mea spune că nu există întrebări prostești.

Regina Angliei s‑a încruntat. (Mi‑am dat seama că se încruntă, 
chiar și așa, la telefon.)

NU EXISTĂ
ÎN

TR
EBĂ

RI     PROSTE ŞTI
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— Asta e ceva ce numai profesorii din America pot spune. 
Dar eu nu sunt o profesoară din America. Eu sunt o regină, din 
Anglia.

— A, am zis. OK. Totuși: de ce eu? Sunt doar un copil, și nici 
măcar nu locuiesc în Anglia.

Castro Valley se află în California. Ați fi știut asta dacă l‑ați 
fi căutat.

— Mac, a spus Regina. Ești cel mai inteligent copil din clasa 
ta. Ai 10 pe linie la toate materiile, în afară de caligrafie.

FO

AA
AAAAAAAAAAAAARTE  DEPARTE

CAL I FORN IA ANGL IA
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— Mă ocup și de asta, i‑am răspuns.
— Atunci, am stabilit. Vei lua următorul zbor spre Londra.
— Dar mâine e zi de școală.
— Voi scrie un bilet, a spus Regina.
— Dar mama își va face griji din cauza mea, am insistat.
— Voi scrie încă un bilet, a răspuns ea. La revedere.
A închis. 
Cineva a bătut la ușa de la intrare.
Când am deschis‑o, nu era nimeni acolo.
Doar un plic lăsat pe preșul de la intrare. 

DOAR PENTRU OCHII

DOAR PENTRU OCHII

LUI MAC BARNETT

LUI MAC BARNETT
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L‑am deschis, pentru că eu eram Mac Barnett.
(Și încă sunt.)
În plic se aflau un bilet de avion și un teanc de bancnote bri‑

tanice colorate.

Păreau să fie o groază de bani. Nu puteam spune sigur, pen‑
tru că nu eram englez.

(Și nici acum nu sunt.)
Am urcat la etaj și mi‑am făcut bagajul.
Asemenea unui bun spion, am pus o lanternă în bagaj.
Am pus câteva lucruri pe pat. 
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Consola mea Game Boy.
Trei cărți.
O periuță de dinți.
O șapcă.
O cămașă.
O jachetă.
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BLUGI I  M E IB LUGI I  M E I
PREFERAŢ IPREFERAŢ I

NASTURE 

STRĂLUCITOR  

DIN METAL

BUZUNAR  

SECRET

GENUNCHI 

UŞOR 

SFÂŞIAŢI

PERFECT 
DECOLORAŢI

O MICĂ 
PATĂ 
AICI

Și:

Într‑adevăr, erau singurii mei blugi.
Mama îmi cumpăra o pereche la începutul fiecărui an școlar. 

Cei mai mulți copii de la școala mea aveau mai multe perechi de 
blugi, însă mamei nu îi plăcea când îi spuneam asta.

— Bucură‑te că ai și perechea asta, spunea ea. În Rusia, blu‑
gii sunt interziși.

— Interziși?
— Ilegali.
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*

**

— Chiar așa? ziceam eu. Nu prea pare a fi adevărat.
Dar mama insista că era adevărat. Așa că îmi cumpăra o sin‑

gură pereche de blugi.
Mi‑am pus blugii, mi‑am luat valiza și am coborât.
În timp ce ieșeam pe ușă, a sunat telefonul.
Din nou.
Era Regina Angliei.
Din nou.
— Alo? am spus.
— Alo, a răspuns ea.
— Pot să vorbesc cu Mac? a întrebat.
— La telefon, am răspuns.
— Am uitat să îți spun un lucru, a spus Regina. Ai grijă. Mi‑

siunea este extrem de periculoasă. La revedere.

* „Blugi“ în limba rusă, în original.
** „Nu este permis“, în limba rusă, în original.

OOF

*

**



CAP I TO L U L

AVIONUL  
SPIONILOR

EUEU
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Și uite așa se întâmplă totul.
Acum ești doar un copil.
În clipa următoare ești un agent secret al Reginei Angliei.
Într‑o seară îți faci tema la matematică.
În seara următoare zbori cu avionul la Londra și nici măcar 

nu ți‑ai luat cu tine temele la matematică.

COPIL SPION


