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Un  combo  Double-Back, un  Cheese-Back  cu  cartofi  
Şi  un  shake  Napoleon  dublu...

Poftiţi, fetelor. Tată, acolo unde ne mutăm 
au burgeri Double-Back?

Nu uita 
sucul meu de 
portocale!
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Nu cred, Cat. Se găsesc doar aici, 
în sudul Californiei. 

Ne mutăm. În nord, pe coastă.

Sora mea mai mică, Maya. 
Are probleme de sănătate. 

Tata are un job nou, 
dar Ştim toţi care 

e adevăratul motiv.

Ce-o să mâncăm 
în noul oraŞ?
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Încerc să nu fiu egoistă. 

Dar e greu.

mamaie gătește diseară!

mamaie gătește diseară!

vrei să vii?

vrei să vii?

a... da. am uitat 
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EŞti în regulă, 
Cat?

Mda.

Sunt în 
regulă. 
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Ce ziceţi 
de un pic 

de muzică?

Maya are fibroză chistică. 
E o chestie cu care te naŞti. 

Şi nu există leac. 

Afectează respiraţia 
Şi digestia. 

Let it oooooout . . . let it ooooout . . . Can’t hold it in,

    gotta shout . . .
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Mama Şi tata ne târăsc într-un loc mohorât, 
în Bahía de la Luna, California.

Se spune că aici soarele 
străluceŞte doar Şaizeci 

Şi două de zile pe an. Câh, mai bine 
mor!

Când am auzit asta, am spus:

Ceea ce nu le-a picat prea bine.
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Sigur că nu vreau să mor. Şi 
vreau ca Maya să fie cât mai 

sănătoasă. Evident!

O să-mi fie dor de Ari,
Şi de Maddie, Şi de Hibah...

Sunt Şi prietenii 
mei!

Da, Maya, 
sunt Şi prietenii tăi.

Am ajuns, 
fetelor!

Aia 
verde?

Nu, 
cea mică 
Şi roŞie. 

Caaat...?

Vrei să spui 
de toţi 

prietenii mei? 
Cum rămâne 
cu prietenii 

tăi?
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Cat! Nu e super casa asta? 
Mmmm.

Nu-mi vine 
să cred 

că locuim aici!

Uite, uite, uite... Ce aproape 
e oceanul!!
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Ce frig e. 
Eu mă duc 
înăuntru. 
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Ce întu-
neric 
e aici...

Ce părere ai, 
Cat?

E întuneric.

E perfect!
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Offf.


