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Chestii cu stafii
rele
și bătrâne
A doua zi, când am mers la școală,

NI‑

MENI nu a reușit s‑o convingă pe Maisie să
traverseze strada, nici măcar agentul, pentru
că erau și

MAI MULȚI

pescăruși care dă‑

deau târcoale porților școlii și Maisie era ÎN‑

GROZITĂ de OCHII

lor ca

MĂRGELELE
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și de PĂRȚILE

ROȘII de pe ciocurilor lor

ascuțite.
În cele din urmă, agentul de circulație a
reușit să alunge câțiva pescăruși, agitân‑
du‑și bastonul din dotare, iar noi am aju‑
tat‑o pe Maisie să treacă strada în siguranță.
Ajunși pe partea cealaltă, am văzut că
pescărușii se întorceau, așa că ne‑am grăbit
s‑o băgăm pe Maisie în școală ca să n‑apuce
să‑i vadă și ea.
Pe urmă, Zach a spus că pescărușii erau
probabil ANIMALELE

DE COMPANIE ale

bucătăresei diabolice. Și noi ne‑am gândit
că ar putea fi adevărat, pentru că păreau să
se fi
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ÎNMULȚIT de când venise ea aici și

pentru că arătau ușor diabolici cu ochișo‑
rii lor ca mărgelele, așa că puteau fi niște
companioni potriviți pentru diavoli.
Doamna Jones a strigat catalogul și a
adunat comenzile pentru prânz, timp în
care noi am încercat să avem o conversație
secretă la masa noastră. Însă nu era ușor,
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pentru că Gary Petrie tot trăgea cu urechea,
deși spunea că n‑o face. Dar cum spunea și
Jodi, dacă zicea că

NU încerca să tragă cu

urechea, cum se face că a zis: „Nu, deloc”,
atunci când eu am șoptit: „Cred că Gary Pe‑
trie ne ascultă”.
Și atunci Maisie a ridicat mâna și a între‑
bat‑o pe doamna Jones dacă poate merge
la toaletă, iar doamna Jones i‑a răspuns
afirmativ.
Și pe urmă, două minute mai târziu, a ri‑
dicat și Jodi mâna. A întrebat dacă poate
merge și EA la toaletă, iar doamna Jones a
spus că da fiindcă, probabil, se gândea că
Maisie era pe cale să se întoarcă. Doamnei
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Jones nu‑i plăcea ca doi elevi să meargă în
același timp la toaletă.
Dar noi știam că Maisie n‑are de gând să
se întoarcă. Trebuia s‑o aștepte pe Jodi în
toaleta fetelor, pentru că atunci când avem
să ne spunem ceva

FOARTE
IMPORTANT
și

CONFIDENȚIAL
și nu putem aștepta recreația, asta facem.
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— Zach, cred că acum o să‑mi ascut creio‑
nul, am spus eu atunci.
— Cred că și eu o să‑l ascut pe al

MEU,

Izzy! a zis Zach.
Și atunci ne‑am ridicat și ne‑am apropiat
cu ascuțitorile noastre de coșul de gunoi.
Gary Petrie s‑a uitat

URÂT

la noi pentru

că ȘTIA că am făcut asta doar ca să putem
vorbi fără ca EL să ne audă.
Așadar, i‑am spus lui Zach totul despre

S‑O
OTRĂVEASCĂ PE JODI CU UN AVO‑
CADO, pentru că aflase că știm despre ea,
cum bucătăreasa diabolică a încercat

dar că din greșeală a otrăvit fața mamei lui
Jodi.
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Când i‑am spus, Zach s‑a arătat

ȘOCAT.

După care și‑a ascuțit creionul așa de tare,
încât cu greu îi mai puteai spune creion.
Apoi, Maisie s‑a întors de la toaletă, iar
după câteva secunde a apărut și Jodi. Pu‑
team să pariez, privind‑o pe Maisie, că Jodi
îi spusese totul.
În recreație am dat fuga la Vizuină pen‑
tru ca Zach să ne poată spune MAI

MULTE
despre ARMATA DIABOLICELOR BU‑
CĂTĂRESE. Începuse să ne povestească
seara trecută, însă am fost întrerupte de fața
mamei lui Jodi.
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Și am privit cu toții spre Zach pentru că nu
prea știam ce să răspundem, iar el știuse ce
însemnau

Atunci Zach a tras adânc aer în piept
și ne‑a spus că odată a citit o carte în care
scria numai despre demoni și monștri și că
fusese

CEA MAI ÎNSPĂIMÂNTOARE ȘI
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CEA MAI BUNĂ carte pe
care o citise vreodată.
În momentul acela, am as‑
cultat cu atenție ce ne spunea
Zach. Povestea că demo‑
nii păreau niște
asemănătoare

unor

CHESTII
STAFII

RELE ȘI BĂTRÂNE care pretind
că sunt oameni, că au OCHI

108

STRĂLUCITORI

și

uneori gheare și că cei

DE‑ADEVĂRATELEA
răi au și COARNE!
— Mai am o întrebare, a in‑
tervenit Maisie în momentul
acela.
Deși vorbise cu o voce
tremurată, eu eram foarte
mândră că încă nu leșinase
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pentru că totul părea

PE BUNE.
— TOATE

ÎNSPĂIMÂNTĂTOR

bucătăresele sunt diabolice

acum? a continuat Maisie.

DA și că, probabil, di‑
bucătăreasă le DEMONIZASE lă‑

Zach a răspuns că
abolica

sându‑le fără păr și punându‑le ochelari de
protecție ca să le deghizeze în demoni, ime‑
diat ce ajunsese acolo. Pe urmă, Zach ne‑a
spus să ne așezăm. Și ne‑am așezat.

DE CE
are nevoie de o ARMATĂ DIABOLICĂ, a
— Cred că știu ce pune la cale. Și

spus el.
Pe urmă am auzit‑o pe Maisie înghițind
în sec așa de zgomotos, încât a trebuit să
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verific imediat dacă nu cumva și‑a înghițit
limba.
— Îi va OTRĂVI

PE TOȚI, va pune mâna

pe școală și o va transforma în

a spus Zach apoi.
Am înghițit cu toții în sec, iar Jodi și‑a pus
capul în mâini. Știam că o neliniștea gândul
că nu vom fi în stare să oprim asta.
Pe urmă, Maisie a

RESPIRAT ADÂNC

DE ȘASE ORI .
— Asta explică și noile pălării, nu‑i așa? a
întrebat ea apoi.
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Și noi ne‑am arătat nedumeriți pentru că
ERAM nedumeriți.
— Să le ascundă coarnele, nu‑i așa? a con‑
tinuat Maisie.
Și în momentul acela ne‑am dat seama că
bucătăresele nu cheliseră din pricina aburi‑
lor scoși de plăcinta ciobanului. Și că erau

CEI MAI RĂI demoni dintre toți pentru că
aveau coarne. Și că eram într‑o
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