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Danny Dingle 
JURNALUL SPIONULUI 

SUPERSECRET

NU CITI (Dacă nu ești Danny, Percy sau 
Supercâinele).

NOTĂ: În cazul în care nu ești Danny, Percy 
sau Supercâinele…

Am pus pe pagina următoare CEA MAI URÂT 
MIROSITOARE ȘOSETĂ.

Este una dintre șosetele pentru camping ale 
lui Percy, care a stat într-un colţ al Clubului 
din Copac vreo două luni și conţine o ceapă 
mucegăită și lipicioasă.

Continui pe propriul tău risc! Ai fost avertizat...
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Este suficient pentru a-i face cuiva RAU , 
nu-i așa?
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OK, până acum, probabil că ai aflat câteva 
lucruri despre mine, mai ales că sunt un 

inventator top-secret și extrem de faimos în lume.

Asistentul meu Percy și cu mine 
suntem niște inventatori geniali care 
fac niște CHESTII GROZAVE 
cu ajutorul lucrurilor pe care le 
descoperim în călătoriile noastre.
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Toate acestea nu ar fi posibile fără ajutorul 
talentatului și telepaticului SUPERCÂINE. 
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Amândoi avem trusele noastre speciale de inventatori 
pe care le purtăm cu noi mai tot timpul. 
Aceste truse conțin:

Așa putem examina, ridica, separa, căra și 

inventaria toate CHESTIILE GROZAVE. 

Nu știi niciodată când poți găsi ceva cu 
adevărat util.

o pungă  
de plastic

bandă 
adezivă

un pix

lupă
pensetă

foarfecă

jurnalul 
meu
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Percy și cu mine suntem mereu în căutarea unor 
CHESTII GROZAVE. Tata, care și el este 
un inventator genial (ca mine), obișnuiește să 
spună că „Gunoiul unui bărbat este o comoară 
pentru un altul“. Ăsta e motivul pentru care 
el cotrobăie prin tomberoane și lipsește nopțile 
de acasă – pentru a aduce acasă o mulțime 
de COMORI. 
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Mama nu-l lasă să-și păstreze comorile în 
casă, așa că ultimii ani au fost FOARTE 
INJUȘTI pentru că a fost obligat 
să păstreze toate cuptoarele cu microunde 
stricate, bucățile de gresie vechi și resturile 
de mobilier în garaj.

Ăsta e motivul pentru care, ani la rând, mama 
și tata au trebuit să-și parcheze mașinile pe 
aleea din fața grădinii. Anul trecut a trebuit 
să astupăm cu ciment iazul peștilor pentru 
a face un spațiu mai mare pentru toate 
aceste lucruri.


