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Uau, un sconcs detectiv!

Uau, un sconcs detectiv!
Flätscher este cel mai isteț sconcs din oraș! 

Dar, în timp ce caută să-și ia micul dejun în curtea din spatele 
restaurantului preferat, ajunge să fie prins de furiosul bucătar 

Bode, care îl aruncă într-un sac. Doar un salt îndrăzneț și 
utilizarea abilă a armei cu duhori îl pot ajuta să scape, ajungând… 

sub hainele lui Theo, fiul lui Bode. 

Întâlnirea este însă de bun augur: este începutul unei mari 
prietenii și al unei strălucitoare cariere de superdetectivi! 

Pentru că, descoperindu-și pasiunea comună, Flätscher și Theo 
deschid de îndată Agenția de Detectivi din Fundul Curții. La 

secretariat: Cloe. Echipa de sprijin: șobolanii Olaf, Mo, Jo și Flo, 
din gașca O. Și, cum treaba merge strună, apare și primul caz, 

iar lui Flätscher îi zvâcnește deja celebrul năsuc...
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M-am întins i am căscat. Era o dimineaţă plo‑
ioasă. După ce mi-am încălzit bine oasele cu un‑
sprezece genuflexiuni i apte flotări i trei sferturi, 
stomacul a început să-mi ghiorţăie. 

FOAME!
— Elanule, ţine-te bine, că vin! am strigat, gata 

de acţiune, i mi-am părăsit reedinţa elegantă. 
Până la barul restaurantului Elanul 

Sălbatic, unde‑mi luam micul de‑
jun, erau doar câţiva pai. 

Mi-am îndesat capul între 
umerii extrem de bine făcuţi 
i am pornit prin ploaia mă-
runtă i neprietenoasă. 
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Peste câteva fracţiuni de secundă, ridicam deja 
primul capac, gata să cad pe spate.

 — Bleah, ce, Doamne iartă-mă, e asta???

Mirosea supect i arăta încă i mai dubios… dar 
se afla în tomberonul meu preferat, cel cu 
gălute-cu-pesmet-i-alte-asemenea-minună‑
ţii-din-aluat-cu-cartofi!

Poate că e momentul să menţionez că adooor 
gălutele cu pesmet! Nimic nu-mi potolete sto‑
macul venic înfometat aa de bine cum o fac 
chestiile alea rotunde i lipicioase. 
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— Probabil că este vorba de o neînţelegere, 
mi‑am spus. Una mare!

Trebuia să o rezolv, pentru că sub nicio formă 
nu aveam de gând să mănânc aa ceva. 

Însă, înainte de a mă plânge maestrului bucătar 
Bode, voiam să-i mai dau o ansă. Adică, a grei 
este omenete — sau cel puţin aa auzisem. Iar 
eu nu sunt nicidecum un animal fără suflet. 

Aa că am trecut la tomberonul următor. Însă, 
exact când dădeam să-l deschid, s-a mai deschis 
ceva, i anume ua din spate a Elanului Sălbatic!

— Fir-ar să fie! Gata, mi-a ajuns!
Aoleu, cunoteam vocea asta! Însă până atunci 

n-o auzisem strigând niciodată atât de aproape de 
timpanele mele. 

M-am întors fulgerător pe burtă, am dispărut 
elegant, cu sprint în lateral i salt înainte, am tă‑
iat-o oblic — i am euat lamentabil. Lucru pe 
care, evident, îl pun pe seama golului din stomac, 
care mă slăbise. 

Cât se poate de logicamente!
Urâtul — dei foarte talentatul — maestru bu‑

cătar Bode reuise să mă prindă. 



12

ˇi‑aråt eu †ie, haimana!
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Haimana? Ei bine, asemenea injurii eu nu per‑
mit, mi-a trecut prin cap. După care… în jurul 
meu s-a făcut întuneric. 

Întuneric‑beznă‑noapte‑neagră‑ca‑smoala 
îngrozitor‑de‑fără‑ieire!

— Tataaa! s-a auzit după câteva secunde un glas 
răguit, străpungând bezna. Avem gălute la prânz?

— Theo, nu acum! Tocmai ce‑am prins pisica 
aia nenorocită!

PISICĂ??? Poftim???
— Unde?
— Aici, în sacul de cartofi!
La naiba! Eram captiv într-un sac ordinar. 

Cât de umilitor! 
Cât de ridicol! 
Cât de nedrept!
i mă mai i zgâria 

cumplit nesuferita aia 
de ţesătură. 

— Nu văd nimic. i 
cum rămâne cu gălu‑
tele? Că nici ieri n-am 
avut.
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Aha, deci aa! Mâncarea mea fa‑
vorită nu fusese în meniu. i încă 
ceva mi-a trecut prin cap, în 
ciuda tristului meu prizonie‑
rat. Acest Theo, pe care nu‑l 
cunoteam decât din vedere, 
părea a fi la fel de înnebunit 
după gălute ca i mine. 

Probabil că era un semn!
Cu toată puterea de care dis‑

puneam, am început să mă zbat în 
sac. Foarte hotărât să-i arăt lui Bode că 
nu eram nicidecum o stupidă de pisică!

— Theo, ajută-mă odată! se enervă maestrul 
bucătar. 

— Eti sigur, tată, că ai prins o pisică? întrebă 
Theo. i ce-ai de gând să faci cu ea? Grătar?

— Prostii, bineînţeles că nu! Eu sunt maestru 
bucătar. Lighioana va ajunge la adăpostul pentru 
animale. Ori la grădina zoologică. Sau o duc la 
un circ ambulant, că tot s-a instalat unul la margi‑
nea oraului. Important e să fie cât mai departe de 
curtea noastră!


