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Annie
PRENUME: Annie

VÂRSTA: 7 ani

DOMICILIU: Frog Creek, 

 Pennsylvania, SUA

CARACTERIZARE: curioasă și 

zburdalnică, nu ratează nicio ocazie de a-și 

atrage fratele în aventuri, fără să-i pese de 

pericole; comunică foarte bine cu animalele.

Jack
PRENUME: Jack
VÂRSTA: 8 ani
DOMICILIU: Frog Creek, 
 Pennsylvania, SUA
CARACTERIZARE: serios și 

studios, iubește foarte mult cărțile, pe care le 
citește cu nesaț; asta îl ajută de foarte multe ori 
să iasă din situații periculoase.
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1
Prea târziu!

Jack privea pe fereastra camerei cum plo-

uă. Și ce mai ploaie!

— O să se oprească! La televizor au zis că 

o să plouă doar până la amiază, spuse Annie, 

sora lui în vârstă de șapte ani.

— E trecut deja de ora două, mormăi 

Jack.

— Dar am zis că ne ducem la căsuța din 

copac! Nu știu de ce, dar am sentimentul că 

M o să fie azi acolo.EDITURA P
ARALE
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Jack își așeză ochelarii mai bine pe nas 

fără să răspundă. Nu era sigur că voia să se 

întâlnească cu M, misteriosul proprietar al 

căsuței fermecate.

— Hai, hai! îl îndemnă Annie.

Jack oftă:

— Bine. Pune-ți impermeabilul și cizmele 

de cauciuc. Eu iau medalionul și semnul de 

carte, am promis că le înapoiez.

Jack căută în sertar și scoase medalionul 

din aur, pe care era gravată litera M. Pe urmă 

luă semnul de carte din piele albastră, marcat 

cu aceeași literă.

Ambele litere erau identice cu litera M de 

pe podeaua căsuței din copac.EDITURA P
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Jack le băgă în rucsac, fără să-și uite car-

nețelul și creionul. Îi plăcea să-și noteze lu-

crurile importante, pentru a nu le uita.

De la parter, sora lui mai mică strigă:

— Sunt gata!

Jack se grăbi să coboare. Annie era deja 

afară. Își puse impermeabilul și cizmele, își 

aruncă rucsacul în spate și ieși la rândul lui.

Vântul bătea cu putere.

— Pe locuri, fiți gata, start! strigă Annie 

glumeață, în ciuda vremii urâte.

Cu capetele plecate, o luară la fugă prin 

ploaie. Ajunseră în scurt timp în pădurea din 

Frog Creek.

Ramurile pline de apă se legănau și îm-

prăștiau picături de ploaie în toate părțile. 

Călcară prin bălți, pe drumul desfundat, până EDITURA P
ARALE
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