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Lilu e un crocodil de treabă: ajută prin casă, îşi împarte bunătăţile cu păsărelele 
din parc, se joacă de-a v-aţi ascunselea și adoră să distreze lumea, fiindcă pe  
vremuri a umblat cu o trupă de artiști de circ. Dar ce să vezi, pisica nevricoasă  
a vecinului nu-l poate suferi. Din nefericire, însuși vecinul are o problemă (mare) 
cu el. La un moment dat, existența pașnică a familiei Primm, din care Lilu 
face parte, e dată peste cap de acest om care s-a declarat dușman de neîmpăcat  
al adorabilului crocodil. 

Alătură-te talentatului Lilu în aventurile lui, pe care de acum le poți urmări și 
într-o ecranizare de excepție în care apar nume celebre precum Javier Bardem, 
Shawn Mendes și Constance Wu. 

Ilustraţia copertei © Bernard Waber, 1965, 1993



Asta e casa.  Asta e casa.  
Casa se află pe  Casa se află pe  
Strada Estului,  Strada Estului,  
la nr. 88, în New York.  la nr. 88, în New York.  
Aici locuiesc  Aici locuiesc  
domnul Primm,  domnul Primm,  
doamna Primm  doamna Primm  
și fiul lor, Joshua.  și fiul lor, Joshua.  
La fel și Lilu.  La fel și Lilu.  
Ascultați: PIC, PLICI, Ascultați: PIC, PLICI, 
PLEOSC!  PLEOSC!  
Ăsta e Lilu. Ăsta e Lilu. 
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Lilu, crocodilu’.Lilu, crocodilu’.



Lilu era foarte fericit la familia Primm.Lilu era foarte fericit la familia Primm.
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Era încântat mai ales când se făcea folositor.  Era încântat mai ales când se făcea folositor.  
Ca atunci când îl ajuta pe Joshua la teme.Ca atunci când îl ajuta pe Joshua la teme.
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Dar în timp ce Lilu își vedea de viață fericit, altcineva  Dar în timp ce Lilu își vedea de viață fericit, altcineva  
era nefericit, din cauza lui. Mai precis, era vrednic de plâns.  era nefericit, din cauza lui. Mai precis, era vrednic de plâns.  
Acest altcineva era Loretta, pisica domnului Grumps.  Acest altcineva era Loretta, pisica domnului Grumps.  
Domnul Grumps locuia la două case distanță de familia Primm. Domnul Grumps locuia la două case distanță de familia Primm. 
Ori de câte ori îl zărea pe Lilu, pisica se zburlea toată  Ori de câte ori îl zărea pe Lilu, pisica se zburlea toată  
și făcea o criză de nervi.și făcea o criză de nervi.
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Lilu încerca din răsputeri să-i câștige bunăvoința.  Lilu încerca din răsputeri să-i câștige bunăvoința.  
Îi dezvăluia cel mai dulce și mai fermecător zâmbet  Îi dezvăluia cel mai dulce și mai fermecător zâmbet  
al lui, arătându-și toți dinții, ca să-i demonstreze  al lui, arătându-și toți dinții, ca să-i demonstreze  
cât de prietenos este de fapt. Ceea ce-o înspăimânta  cât de prietenos este de fapt. Ceea ce-o înspăimânta  
și mai mult pe suspicioasa făptură. și mai mult pe suspicioasa făptură. 

9



În cele din urmă, însuși domnul Grumps,  În cele din urmă, însuși domnul Grumps,  
care era chiar mai nervos decât pisica lui,  care era chiar mai nervos decât pisica lui,  
s-a repezit afară din casă și a agitat pumnul spre Lilu. s-a repezit afară din casă și a agitat pumnul spre Lilu. 
„Trebuie luate măsuri în privința crocodilului ăstuia“,  „Trebuie luate măsuri în privința crocodilului ăstuia“,  
a zis el furios, iar Lilu a șters-o acasă, la adăpost. a zis el furios, iar Lilu a șters-o acasă, la adăpost. 
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