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Annie
PRENUME: Annie

VÂRSTA: 7 ani

DOMICILIU: Frog Creek, 

 Pennsylvania, SUA

CARACTERIZARE: curioas� �i 

zburdalnic�, nu rateaz� nicio ocazie de a-�i 

atrage fratele în aventuri, f�r� s�-i pese de 

pericole; comunic� foarte bine cu animalele.

Jack
PRENUME: Jack
VÂRSTA: 8 ani
DOMICILIU: Frog Creek, 
 Pennsylvania, SUA
CARACTERIZARE: serios �i 

studios, iube�te foarte mult c�r�ile, pe care le 
cite�te cu nesa�; asta îl ajut� de foarte multe ori 
s� ias� din situa�ii periculoase.

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Cuprins

  Prolog ....................................................... 9

 1. Unde e Alun�? ....................................... 13

 2. Gândaci mari .......................................... 18

 3. În vârful copacilor ................................. 24

 4. Cu milioanele! ........................................ 30

 5. Ce pe�ti dr�gu�i! .................................... 40

 6. O maimu�� n�zdr�van� ......................... 48

 7. Pis, pis! ................................................... 54

 8. Vampiri sau lilieci? ................................ 60

 9. Al doilea obiect ...................................... 68

 10. La jum�tatea drumului ......................... 75

EDITURA P
ARALE

LA
 45



13

1
Unde e Alun�?

— Mai repede, Jack! strig� Annie. C�su�a 

e tot aici!

Annie alerga de zor prin p�durea din 

Frog Creek, urmat� de fratele ei. Când Jack 

o ajunse din urm�, feti�a st�tea la r�d�cina 

unui stejar înalt.

Copiii ridicar� privirea spre c�su�a ferme-

cat� din copac, care str�lucea în lumina du-

p�-amiezii.EDITURA P
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— Venim, Alun�! spuse Annie �i începu s� 

urce pe scara de frânghie.

Când ajunser� în c�su��, Annie strig� iar 

�oricelul. Jack î�i d�du rucsacul jos din spate 

�i se uit� de jur-împrejur.

Lumina soarelui c�dea pe un vraf de 

c�r�i – c�r�i despre lupt�tori ninja, pira�i, mu-

mii, cavaleri �i dinozauri.

Litera M sclipea pe podeaua din lemn. 

M de la Morgan, bibliotecara din Camelot.

— Nu cred c� Alun� e pe-aici, î�i d�du 

Jack cu p�rerea.

— Pe unde o fi stând ascuns�? spuse 

Annie.

— De unde �tii c� e fat�? întreb� Jack.

— �tiu, pur �i simplu, r�spunse sora lui 

zâmbind.EDITURA P
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— E�ti incredibil�! oft� b�iatul.

— Chi�-chi�! se auzi deodat� �oricelul.

Annie râse la vederea unei �osete roz, 

care se mi�ca pe podea. Cu o zi în urm�, feti�a 

îi f�cuse lui Alun� un culcu� din �oseta ei.

Annie ridic� de jos micul ghemotoc. Un 

�oricel cafeniu-albicios se ivi din �oset�. 

Chi�-chi�! Se uita când la Annie, când la Jack, 

cu ochii lui mari.

— Bun�, Alun�! spuse Jack râzând.

— Vrei s� ne aju�i �i azi? îl întreb� Annie. 

�oricelul le fusese de ajutor în ultima lor 

aventur�, care îi purtase în Japonia, pe vre-

mea samurailor1.

Apoi Annie continu�:

1 Cite�te volumul 5, Codul lupt�torilor ninja.EDITURA P
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— Mai avem de g�sit trei obiecte pentru 

a o salva pe Morgan.

Fratele ei î�i a�ez� ochelarii mai bine pe 

nas �i spuse:EDITURA P
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