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– Ultima oară când l-am văzut pe rege, părea cam posomorât, i-a spus 
Lady DiaMetru soțului său, Sir CircumFerință, într-o seară. În curând o 
să fie ziua lui de naștere. Hai să-i pregătim o petrecere surpriză aici, la noi 
la castel, ca să-l mai înveselim. Am putea invita oameni din toată țara.

– Asta e o idee minunată, a răspuns Sir CircumFerință. O să organizăm 
o petrecere grandioasă în cinstea lui.



Lady Dia a trimis invitațiile. 
Servitorii mișunau prin tot castelul, 
nemaiprididind cu dereticatul și gătitul. 
Dulgherii au făcut niște mese lungi de lemn, iar 
croitoresele au cusut corturi. Oaspeții au 
început să sosească, cete-cete. În fiecare zi 
soseau tot mai mulți și mai mulți.

Lady Dia le-a arătat unde să stea. Camerele 
s-au ocupat rapid. 



– Castelul e deja plin ochi cu oaspeți
și chiar în după-amiaza asta mai sosește un grup, încă 
și mai mare, i-a spus Lady Dia lui Sir CircumFerință într-o dimineață. În 
seara asta are loc petrecerea regelui Arthur și eu nu sunt gata!  
Ce harababură!

Sir CircumFerință a încuviințat din cap.
– O să-i adun pe toți pe câmp, ca să nu-ți mai stea în cale. 5
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În scurt timp, pe câmpul cu iarbă de dincolo de zidurile castelului, 
s-a strâns o mulțime uriașă de oameni. 

– Regele sosește în câteva ore, a început Sir CircumFerință. Haideți 
să pregătim un marș regal de întâmpinare. Vreți să vă mutați repejor 
spre mijlocul câmpului?

Atunci s-a iscat o debandadă de nedescris. Genunchi ridicați în sus 
s-au ciocnit de brațe în mișcare. Cavalerii Mesei Rotunde s-au izbit 
unul de altul, căzând cu zgomot mare.



În mijlocul acestei confuzii și-a făcut apariția Lady Dia.
– Trebuie să aflu câți oaspeți vor fi prezenți aici pentru prânz și apoi 

câți pentru cină, i-a strigat ea soțului ei, acoperind hărmălaia.
Sir CircumFerință și-a fluturat brațele.
– Atenție, a zbierat el. Trebuie să aflăm câți sunteți aici. 
Dar oamenii continuau să forfotească de zor. Mulțimea părea 

imposibil de numărat.



Sir Cerc a ieșit în față cu o sugestie.
– Ar putea merge dacă am forma mici grupuri 

de oameni, a spus el. Fiecare grup și-ar putea număra 
membrii și ar spune câți sunt. Apoi Lady Dia ar putea 
aduna numerele.

– Hai să încercăm, a spus Sir CircumFerință, ordonându-i 
pe oameni în grupuri. 
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