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Felix N.
20 iunie

267 comentarii

Max S.
hahaha... Felix își face un jurnal intim :) 

Felix N.
grrr... Taci din gură,          și

Maria N.
Hey, ce limbaj e ăsta?! Ai chef de o pedeapsă?

Hei... Se pare că n-o să prea mai apar pe aici vreo trei 
săptămâni... O să fiu plecat într-o tabără, și am auzit că n-o 
să avem voie cu telefon sau tabletă... :( 

M-am gândit să-mi notez tot ce fac acolo într-un carnețel, ca 
să nu uit... Pentru că sigur o să fie faze bune de povestit... Și 
când mă întorc, le scriu aici pe cele mai tari :)

18

14

Max S.
Wow !! Real Madrid - Barcelona: 3-1 !!!!

7

24

1

George N.
Mdaaa... Felix, 3 săptămâni n-ai voie cu tableta! 
Să te înveți minte!

George N.
Ăăăă... Stai puțin...

Maria N.

2

aSTA e Mami

ĂSTA e Tati
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21 iunie

Așadar, de ieri după-amiază sunt în tabără. Mami și 

tati au zis că n-are rost să pierd vremea pe acasă, unde 

cu siguranţă „nu voi face altceva decât să-mi stric ochii 

jucând aiureala aia de joc cu creeperi și skeletoni” 

(l-am citat pe tati), așa că m-au trimis în prima tabără 

pe care au găsit-o. Mie mi s-a părut că s-au cam gră- 

bit – doar ieri a fost ultima zi de școală, dar eu sunt 

mulţumit: sunt împreună cu cei mai buni prieteni ai 

mei, Max și Alex. Probabil că și părinţii lor au gândit la 

fel, sau au vorbit între ei. 

AHA, DECI PUTEM SĂ-L ADUCEM 
CHIAR DE MÂINE?

EU 
(felix)

ups...
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Prima noapte în tabără a decurs în general bine. Sunt 

bucuros că sunt în aceeași cameră cu Max și Alex, așa 

că nu trebuie să mă aștept la cine știe ce surprize. Am 

avut doar problemele de zi cu zi, cu care deja m-am 

obișnuit. 

De exemplu, Max, care nu suportă să-și care bagaje 

mari după el, are doar una sau două perechi de chiloţi, 

așa că seara își spală chiloţii pe care i-a purtat în ziua 

respectivă și îi pune la uscat până a doua zi. N-ar fi  

nici o problemă, din partea mea n-are decât să-și spele 

toate hainele zilnic. Dar ar trebui să fi e mai atent unde 

și-i atârnă la uscat. 

Alex

CE TARE, POT SĂ JOC
FOTBAL TOATĂ ZIUA!

max

,

TAANAA
NAANA
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Apoi, mai e o problemă. N-are cum să-și ia cu el 

detergent, așa că îi spală cu săpunul de la baie, în 

chiuvetă. Din cauza asta trebuie să am grijă să îmi iau 

mereu cu mine un săpun de rezervă, pe care să îl ţin 

ascuns, pentru că dacă îl uit la baie lângă celălalt, sunt 

sigur că o să aibă aceeași soartă. 

PATUL MEU PLEOSC

PLEOSC

CHILOțI

SĂPUNUL 
MEU

CHILOțII LUI max



10

Alex nu are probleme de genul ăsta. El are alte 

probleme, dar sunt prea multe pentru a le enumera 

acum și aici. 

Pe la opt s-a dat deșteptarea. După ce am reușit să ne 

trezim cât de cât, am coborât la micul dejun. Se pare 

că avem „bufet suedez”. Avem la dispozitie câteva 

platouri din care putem alege orice vrem. Denis D. din 

clasa a șaptea B a fost foarte încântat de descoperirea 

asta. Părea în special 

entuziasmat de platoul 

cu bacon. De fapt, el e 

întotdeauna entuziasmat 

de tot ce e de mâncare. 

Drept să spun, mie îmi 

plac la micul dejun ouăle 

AIA E 
lingurița 

MEA?!

NiMENi NU 
SE ATiNGE DE
LiNGURițA DE

LA mAMA!
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fierte. Nici prea moi, nici prea tari. Potrivite. Aici am 

văzut că au un vas mare, plin cu ouă, cu o etichetă pe 

care scrie „ouă fierte”, așa că mi-am luat un ou de acolo, 

l-am pus pe o farfurie împreună cu ceva cașcaval, 

o roșie, o chiflă și puţin bacon pe care Denis nu apucase 

încă să-l hăpăie. 

M-am dus la masă, lângă Max și Alex, care se apucaseră 

deja să mănânce. M-am așezat, am luat oul și l-am spart 

de marginea farfuriei. În secunda următoare, m-am 

trezit cu farfuria plină de albuș și gălbenuș  crude de-a 

binelea. Cașcavalul, chifla și mai ales baconul pluteau 

într-o băltoacă de ou crud. 

OUĂ
FIeRTE

BACON
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Max și Alex râdeau isteric. Alex s-a înecat lejer cu 

sendvișul lui, dar a continuat să râdă printre icnete. 

Băieţii de la celelalte mese au sărit imediat să vadă 

„FAZA”, așa că, după cinci secunde, toţi se hlizeau de 

zor cu ochii la farfuria mea. Majoritatea făceau poze. 

Denis a profi tat de ocazie și s-a dus să-și mai ia puţin 

bacon cu muștar și ketchup. 

1 cm

CAșCAVAL, CHIFLĂ șI BACON

ALBUș DE OU CRUDCOAJĂ SPARTĂ

CHIFLĂ
UDĂ

PIC PIC
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— Nu înţeleg, am sărit eu furios. Acolo scrie clar: „ouă 

FIERTE”! 

— Păi, cap sec – m-a lămurit Max, amabil ca înto- 

deauna – scrie „ouă fierte” pentru că acolo sunt ouăle 

care se mănâncă fierte, dar pentru asta trebuie să LE 

PUI LA FIERT! Gândește-te și tu: unii le vor mai moi, 

alţii mai tari. Cum naiba să ţi le pună acolo gata fierte?! 

Așa ceva… Incredibil! 

La asta nu mă gândisem. Avea dreptate, oarecum. 

— Uite acolo, aparatul care e pus CHIAR LÂNGĂ 

VASUL CU OUĂ, mi-a arătat Max. Hai cu mine să-ţi 

arăt, că altfel cine știe ce tâmpenie mai faci! Fii atent: 

ridici capacul, pui oul, pui capacul la loc, și de aici 

potrivești timpul de fierbere. E clar?! 

Și s-a întors la masă, bombănind cuvinte în general 

neinteligibile, printre care totuși mi s-a părut că aud 

„incapabil”, „varză” și alte câteva expresii asemănătoare. 

OUĂ FIERTE
AșA ȘI ASA

OUĂ FIERTE

FOARTE MOI OUĂ FIERTE

MOI SPRE 
MEDII

OUĂ FIERTEAPROXIMATIV
MOI
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Noi nu avem acasă aparat electric pentru fiert ouă. Tati 

le pune de obicei la fiert într-un ibric pe plita electrică 

și mă roagă pe mine să cronometrez cu ceasul FIX trei 

minute din momentul în care încep să fiarbă. După 

trei minute, ouăle ies ÎNTOTDEAUNA perfecte, adică 

nici prea tari, nici prea moi. 

Așa că, bineînţeles, am pus și eu cronometrul apara- 

tului pe „3 minute”, și m-am 

dus între timp să iau o altă 

farfurie cu mâncare, pentru 

că prima fusese, evident, 

compromisă. Mi-am luat 

din nou cașcaval, chiflă, 

roșie… Bacon nu mi-am 

mai luat, pentru că Denis 

TIC

TAC
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mai făcuse un tur pe la platouri și epuizase complet 

stocul. Dar am mai găsit niște crenvurști, așa că nu 

m-am supărat. 

După cele trei minute, aparatul a făcut „ding”; mi-am 

luat bucuros oul fi erbinte (acum îmi dau seama că 

primul fusese rece... Asta ar fi  trebuit să îmi dea de 

gândit, nu?!) și m-am dus înapoi la masă, lângă prietenii 

mei. Ei deja terminaseră cu mâncarea și trecuseră la 

cacao cu lapte. 

— Cum e – m-a ironizat Max – ai reușit de data asta? 

SIGUR n-ai mai luat un ou crud, da? 

M-am uitat strâmb la el, fără să-i răspund nimic, ca să 

nu-i dau satisfacţie. Mi-am luat calm oul și l-am spart 

MIAaMm...
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tacticos de marginea farfuriei. Culmea, farfuria mea 

s-a umplut DIN NOU cu albuș și gălbenuș CRUD! 

Am rămas mască. Max și Alex s-au uitat și ei 

înmărmuriţi pentru câteva secunde (spre norocul 

meu, sala de mese era deja aproape goală). Apoi Max 

mi-a aruncat o privire cam alarmată: 

— Mă cam sperii puţin! Cum ai reușit DIN NOU să faci 

asta? CUM?!

— Nu știu, am răspuns. E incredibil! Cineva își bate joc 

de mine! Sunt absolut SIGUR că am pus oul la fi ert trei 

minute. Exact cât îl fi erb și acasă! 

— Trei minute în total, zici? 

— Da, păi cum adică? Trei minute, da! 

CEeE
?!?!?

OU CRUD

OOH... NU 
DIN NOU...
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Atunci mi-am dat seama unde era problema. Trei 

minute de când ÎNCEPE SĂ FIARBĂ! 

Alex mi-a recomandat să renunţ pentru un timp la 

ouăle fi erte, iar Max mi-a promis că mâine o să mă 

ajute el, pentru că nu mai poate suporta să vadă pentru 

a TREIA OARĂ cum 

îmi umplu farfuria 

de ou crud. Cum deja 

nu mai era nimeni la 

masă, am luat din zbor 

o chifl ă și ceva cașcaval 

și am fugit după ceilalţi. 

Oricum, sunt decis să 

nu renunţ așa ușor. 

cu
m 

să
 f

ie
rb

i u
n o

u

cum să fierbi un ou

HMMM, 
COMPLICAT...

I‛LL 
BE BACK!


