
Marți
Se pare că o să am ocazia să‑mi dovedesc talentul 
mai REPEDE decât credeam. Când ne‑am întors 
la școală după vacanța de vară, pe holuri erau afișe 
care anunțau Ziua Sportului.

La gimnaziul meu avem Ziua Sportului o dată la patru 
ani. Ultima dată când s‑a organizat, Rod rick, fra‑
tele meu, era de vârsta mea. Îmi amintesc că a fost 
foarte încântat de concurs fiindcă clasa câștigătoare 
primea înghețată gratis la prânz.

În Atentia Sportivilor!
HAIHAI

ECHIPA
ECHIPA

ZIUA SPORTULUI
SE APROPIE!

MIERCUREA VIITOARE la 13:30
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Ei bine, anul ăsta au ridicat ștacheta. Dacă clasa 
ta câștigă concursul, toți din clasă primesc o zi 
liberă. Așa că toți sunt motivați să CÂȘTIGE.

Dar doamna Bosh, diriginta mea, își dorește CEL 
MAI MULT ziua asta liberă. E însărcinată și mereu 
ne zice cât de greu e să stai în picioare toată ziua.

VÂÂÂÂÂJVÂÂÂÂÂJ
ȚOPȚOP ȚOPȚOP



Și mie mi‑ar prinde bine o zi liberă. Nu vreau să 
fiu o dezamăgire pentru doamna Bosh sau pentru 
coechipieri, așa că iau foarte în SERIOS concursul 
ăsta.

Problema e că nu sunt în cea mai bună formă. Așa 
că, dacă nu fac ceva în privința asta, n‑o să fiu de 
niciun folos echipei în ziua cea mare.

I‑am zis tatei că vreau să fiu în formă și mi‑a zis 
că aș putea începe să merg cu EL la sală. Nu vreau 
să fiu nepoliticos sau ceva, dar tata merge de câțiva 
ani la aceeași sală și nu știu ce face acolo, dar nu 
pare să FUNCȚIONEZE.
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Dar m‑am gândit că orice ar fi mai bine decât 
ce fac acum – adică nimic. Așa că după cină m‑am 
îmbrăcat în niște haine sport și am plecat cu tata.

La sală era plin, dar am observat că nu era nimeni 
de vârsta MEA. Tata mi‑a zis că, de fapt, copiii 
n‑au voie la sală, dar, dacă nu atrag atenția asupra 
mea, ar trebui să fie în regulă.

Erau tot felul de aparate mișto pe care de‑abia 
așteptam să le încerc. Dar tata a zis că mai bine o 
iau încetișor, așa că m‑a dus în zona sălii în care îi 
place lui să se antreneze.

IIIH
HH!

IIIH
HH!



Când mi‑a arătat totuși ce exerciții face, am înțe les 
de ce nu se văd REZULTATELE.

După ce a făcut niște abdomene și sărituri, a zis că 
merge la saună să se relaxeze un pic. Asta însemna 
că eram liber să mă antrenez singur.

GÂÂFGÂÂF
PFFFPFFF

AUNĂAUNĂ
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Problema era că nu știam cum să folosesc aparatele 
pentru că erau prea complicate.

Așa că a trebuit să încerc să‑mi dau SINGUR 
seama cum funcționează. Încă nu sunt convins că 
le‑am folosit așa cum trebuie.

ÎGHHH!ÎGHHH!



De fapt, îmi doream mult de tot să încerc chestiile 
cu ECRANE pe ele, cum ar fi benzile de alergat și 
bicicletele eliptice. Dar oamenii acaparaseră apara tele 
și nu se dădeau duși cu niciun chip, deși le expirase 
timpul.

Nu a părut să le pese nici când le‑am zis frumos că e 
timpul să lase și pe ALTCINEVA să le folosească. 

Cât am așteptat să se elibereze vreun aparat, am 
pierdut timpul uitându‑mă la televizor. Dar pe toate 
era aceeași emisiune plictisitoare despre afaceri.

45 DE 45 DE 
MINUTE de MINUTE de 
PERSOANĂPERSOANĂ

AI DEPĂȘIT  AI DEPĂȘIT  
TIMPUL CU  TIMPUL CU  

20 DE SECUNDE!20 DE SECUNDE!

GÂÂÂÂFGÂÂÂÂF
HÂÂÂÂÂHÂÂÂÂÂ

VRUVRUUUMM
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Așa că am găsit telecomanda și am schimbat canalul 
pe ceva mai INTERESANT.

Dar nu cred că avem toți aceleași gusturi, pentru 
că o doamnă a coborât de pe banda de alergat ca 
să schimbe canalul. În secunda în care a coborât de 
pe aparat, am profitat de ocazie.

VRUVRUUUMM VRUVRUUUMM

VÂJVÂJ



În partea din față a aparatului era un ecran mare 
pe care puteai să alegi tot felul de locuri faimoase 
din lume pe unde să te plimbi.

Așa că am petrecut câteva minute încercând să‑mi 
dau seama UNDE vreau să merg.

ALEGE UN TRASEU

CAMINO DE 
SANTIAGO

PACIFIC CREST 
TRAIL

MARELE ZID 
CHINEZESC

CHAMPS‑
ELYSEES
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După ce am ales, banda a început să se miște și 
chiar am avut impresia că merg de‑a lungul Marelui 
Zid Chinezesc.

Dar cred că Marele Zid Chinezesc e ABRUPT și 
mi‑a fost greu să țin pasul. Așa că, după o vreme, 
mi‑am pus picioarele pe cadrul benzii și m‑am bucurat 
LINIȘTIT de priveliște.

Mi‑am dat seama că nu profitam din plin de timpul 
de la sală și am început să mă simt vinovat. Dar 
n‑am știut CE să fac, pentru că nu prea mai 
aveam opțiuni.

AAAA...AAAA...

VRUUUMVRUUUM

BURSĂ
 DE VA

LORI

BURSĂ
 DE VA

LORI

BURSĂ 
DE VAL

ORI

BURSĂ 
DE VAL

ORI
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