
A i avut vreodată o zi proastă? O zi cu adevărat 
proastă? Şi te-ai întrebat vreodată dacă nu 

cumva erai singurul din oraş, din ţară, din lume, 
din Univers care are astfel de zile? Ei bine, nu eşti 
singurul. Ştiu că nu eşti singurul, pentru că, atunci 
când fiul meu Alexandru era un băieţel, avea 
multe – chiar MULTE – astfel de zile. Şi, când 
am scris această carte pentru el, am primit scrisori 
de la fete şi băieţi de pretutindeni în care-mi 
povesteau despre propriile lor zile oribile.

Zilele proaste ne înfurie şi ne întristează atât 
de mult, încât uneori am vrea să ne mutăm undeva 
unde poate că nu există zile oribile, teribile. Să 
zicem Australia? Dar zilele proaste ajung şi ele 
la capăt şi, când te trezeşti a doua zi în zori, ar 
putea fi începutul unei zile minunate, fantastice, 
excelente, foarte bune.

Sper să-ţi placă această carte.

 Mama lui Alexandru,

        
   

     Judith Viorst

Alexandru m-a ajutat să cunosc mulţi copii din 
Statele Unite şi Canada, precum şi familiile 

lor. Tot el m-a făcut să mă împrietenesc cu Judith 
Viorst, o doamnă foarte drăguţă, fermecătoare, cu 
un viu simţ al umorului. Sper ca tot mai mulţi 
copii să-l îndrăgească în continuare pe Alexandru.

        
   

     ray Cruz

Cuvânt-înainte



M-am dus la culcare cu guma de mestecat în gură, iar acum 
am gumă în păr, şi când m-am dat jos din pat azi-dimineaţă 
m-am împiedicat de skateboard şi mi-a scăpat puloverul în 
chiuvetă în timp ce apa curgea şi mi-am dat seama că va fi 
o zi oribilă, teribilă, deloc bună, foarte proastă.



La micul dejun, Anton a găsit în cutia lui de cereale pentru  
micul dejun un kit de maşină Corvette Sting Ray şi Nic a găsit 
în cutia lui de cereale pentru micul dejun un inel cu cifru de agent 
secret Junior, dar în cutia mea de cereale pentru micul dejun tot 
ce-am găsit au fost cerealele pentru micul dejun.



Cred că o să mă mut în Australia.



Când m-a dus cu maşina la şcoală, împreună cu alţi copii, doamna 
Manu a lăsat-o pe Bianca să stea la fereastră. Andra şi Tudor 
au stat şi ei la fereastră. Am zis că sunt strivit. Am zis că sunt 
terciuit. Am zis: dacă nu stau la fereastră, o să am rău de maşină. 
Nimeni nu s-a sinchisit să-mi răspundă.


