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În curs de aparit, ie în acee as, i serie:
Cazul straniu al puiului albastru. 
Următoarea escapadă cu peripeții

Chemarea sălbăticiei. 
Încă o escapadă cu peripeții

Misterul de la fermă. 
Da, altă escapadă cu peripeții

În căutarea unui adăpost. 
Peripeții și o catastrofă

Ținutul urșilor. 
O escapadă fără cap și fără coadă



de Doree n Cronin
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Pentru Poppy și Frumi, bineînțeles!
                                                 D. C.

Pentru Kim, care mă ține de mână
                                               K. C.
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Prezentările

Bine ai venit în curtea noastră!

Haide să-ți prezint Gașca Puișorilor: patru 

pui de găină micuți și pufoși, care, în loc să 

ciugulească mălai și să fugărească gâze, își 

petrec mai toată ziulica căutând necazuri cu 

lumânarea... și, una peste alta, ele se țin scai 

de ei! Datoria mea este să-i scap din bucluc. 

Eu sunt J. J. Tully, cunoscut drept Căpitanul 

Cuțu, câine utilitar ieșit la pensie. Șapte ani 

în forțele de ordine, doi ani în curte. Așadar, 

stai cu ochii pe acești patru micuți:
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Doreen Cronin

Murdărica: micuță, galbenă, pufoasă

Nume real: Cip

Specialităt, i: limbi străine, culori, 

matematică, programare pe calculator
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Gas, ca Puis, orilor

Dulcicul: micuț, galben, pufos

Nume real: Micul Bu

Specialităt, i: pătrunderea prin efracție, 

întreruperea oricărei conversații
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Poppy: micuț, galben, pufos

Nume real: Poppy

Specialitate: păzește pantoful 

(îți explic mai târziu)
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Gas, ca Puis, orilor

Frumi: micuță, galbenă, pufoasă

Nume real: Luiza Zmeurica Frumușica

Specialităt, i: niciuna, 

din câte îmi dau seama
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Uite care-i faza: eu nu pot să stau cu ochii 

pe ei chiar tot timpul. Am chestii importante 

de făcut, treburi câinești. Poți să-i suprave-

ghezi tu un pic? Eu o să mă întind și o să 

moțăi nițel. Trezește-mă dacă vezi că dau de 

vreun bucluc! Mă rog, de vreun bucluc mare. 

Însă, dacă e o dandana micuță, am încredere 

că te poți descurca și tu.
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Capitolul 1

— Ajutor! Ajutor!

Un pui de veveriță a dat buzna în cotețul 

găinilor. Era speriat la culme și de-abia mai 

răsufla. 

— E ceva mare și înfricoșător în curte! a 

exclamat, gâfâind. Mă fugărește! 

— Descrie-mi puțin obiectul fricii ăsteia, 

i-a spus Micul Bu, scoțându-și carnețelul din 

pantoful vechi. 
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— E mare și înfricoșător! E MARE și 

ÎN FRICOȘĂTOR! 

— Mă tem că „mare și înfricoșător“ nu 

este o descriere satisfăcătoare, i-a răspuns 




