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SCURT MESAJ 
DE LA BICKFORD KIDD

Înainte de toate, să ştiţi că nimeni nu mă strigă 
Bickford, mai puţin sora mea geamănă, Rebe‑

cca, atunci când o supăr foarte tare.
În al doilea rând, ar trebui să ştiţi că eu, Bick 

Kidd, sunt cel care vă va istorisi întreaga po‑
veste, iar sora mea Beck se va ocupa de ilustraţii.

Cum ar fi  aceea pe care o vedeţi acolo, în stânga.
(Tot Beck mi‑a cerut să vă avertizez să nu cre‑

deţi tot ce vă voi spune. Mai ales dacă este vorba 
despre ea. Ca de exemplu comentariul meu ră‑
utăcios la adresa comentariilor ei răutăcioase. 
Bine, fi e. Acum putem începe povestea?)

Ţineţi‑vă bine!
Va fi  o călătorie tumultuoasă.
În fond, toate călătoriile familiei Kidd sunt aşa.
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FRATELE MEU MAI 

MARE (cu două minute), 

NESUFERIT CA O 

GÂNGANIE. OBSERVAŢI 

         ACUL CARE 

    ÎI IESE DIN FUND.

ÎNZESTRATĂ CU MEMORIE 

FOTOGRAFICĂ. Î I AMINTE TE 

ORICE FOTOGRAFIE PE CARE  

A VĂZUT-O VREODATĂ.
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DESENUL SE INSPIRĂ DINTR-O FOTOGRAFIE 

FĂCUTĂ DE UNA DINTRE IUBITELE LUI. 

NUMELE EI ÎMI SCAPĂ ACUM. 

              LA FEL  I LUI TOMMY.

ARTISTA ÎN 

ELEMENTUL 

SĂU. ÎMI PLAC 

ACUARELELE  

LA NEBUNIE.

INSPIRAT NUME PENTRU  

O BARCĂ, ALĂTURI DE:

  CONDAM
NATA, SCUFUNDATA

   I

EU 

TOMMY AIURITUL

NAUFRAGIATA .
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D e când mă ştiu, noi, cei din familia Kidd, am 
trăit pe mare. Într‑o zi însă, am fost la un 

pas să ne pierdem viaţa în adâncurile ei.
Ne înghesuiserăm toţi patru într‑un mini‑

submarin de două persoane (numit de marina 
ame ricană DSV — sau Vehicul de Scufundare la 
Mare Adâncime), cel mai modern dintre echipa‑
mentele noastre de căutare de comori. Îl cumpă‑
raserăm la o licitaţie contra sumei de jumătate 
de milion de dolari, recompensa pe care o primi‑
serăm după ultima noastră aventură.

Sora mea mai mare, Storm, era convinsă că 
avem nevoie de un submarin care să ne ajute să 
ne continuăm misiunea de a găsi şi de a aduce 
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acasă cele mai importante două comori din lume: 
pe părinţii noştri dispăruţi.

Vedeţi voi, Storm refuză să facă scufundări, 
pentru că, ultima dată când a îmbrăcat un cos‑
tum de scafandru, un moş nesuferit de pe un 
iaht i‑a zis că seamănă cu o „balenă costumată 
într‑un crevete“. Gluma nu a fost o idee prea 
bună, întrucât data următoare când a vrut să 
iasă în larg cu iahtul lui scump l‑a trăsnit un 
miros insuportabil de peşte mort. Nimeni nu se 
pune cu Storm. 

BICK IAR 
   A UITAT 
    SĂ FACĂ 
  BAIE. {I 

 SĂ SE SPELE PE DINŢI.  I SĂ 
  NU MĂNÂNCE BURRITO CU 
 FASOLE ÎN ZIUA ÎN CARE MERGEM 
            CU SUBMARINUL.

 
 

ÎN DSV.

NOI, COPIII KIDD,
INGHESUI}I

>

DRĂGUŢ!




