
Faceți cunoștință cu Kitty
și ceata ei pisicească

Kitty
Kitty are superputeri, dar este, oare, pregătită  

să devină o supereroină, precum mama ei?  

Din fericire, ceata ei pisicească are încredere în ea și o 

ajută să scoată la iveală eroina 

care se ascunde înăuntrul ei!

Pumpkin 
(Dovlecel)

Un pisicuț vagabond, cu blănița 

roșcată, devotat trup și suflet 

lui Kitty.

˘

˘



Figaro
Energic și gata oricând de o nouă aventură, Figaro 

cunoaște întreg cartierul ca pe... propria lăbuță.

Pixie
Mai mereu în câte-un bucluc,  

Pixie nu duce deloc lipsă de imaginație! 

Katsumi
Elegantă și sofisticată,  

Katsumi e prima care o cheamă pe Kitty  

când dă de câte-un necaz. 
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Grațioasă ca o pisică, Kitty  
a intrat țopăind în dormitorul părinților 

săi. Era îmbrăcată într-o pijama în dungi 

și părul negru îi sălta pe obraji la fiecare 

pas. Cu o săritură de acrobat, ateriză 

binișor taman în vârful patului.

Capitolul

1



Mama ei zâmbi.

— Ușurel, Kitty! E aproape ora de 

culcare. Nu ți-e somn încă?

— Nu, nu-s deloc obosită! a răspuns 

Kitty privindu-și mama, care scosese din 
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șifonier și tocmai îmbrăca un costum 

negru, neted și lucios, de supereroină.

Familia lui Kitty deținea un secret 

aparte. Mama ei era înzestrată cu puteri 

speciale de pisică și, noapte de noapte, 

se aventura să ajute oamenii. Vedea în 

întuneric, se cățăra pe ziduri, mergea 

cu un echilibru fantastic pe acoperișuri. 

Cu ajutorul simțurilor sale ascuțite, 

întotdeauna simțea când, în apropiere, 

ceva nu era-n regulă. Dar cel mai curios 

este că putea vorbi cu pisicile și astfel 

împărtășea secretele lor!



Kitty își dorea să ajungă ea însăși o 

supereroină, la fel ca mama sa. Adora să 

se joace de-a salvatoarea, îmbrăcată în 

costumul de pisică făcut de tatăl ei. Putea 

chiar să sară de pe scaunul de la geam 

până în pat fără să atingă podeaua.

Seara însă, înainte de a adormi, 

când privea pe fereastră în întunericul de 

afară folosindu-se de vederea de pisică, 

toate acele umbre misterioase și sunete 

stranii o făceau să se înfioare la gândul 

de a ieși în noapte. Se simțea mai în 

siguranță să se culcușească în camera ei.  



Așa că se îndoia 

că va deveni vreodată o 

supereroină, cum era mama ei. 

— Ce-ar fi să te speli pe dinți și pe față, 

Kitty? i-a spus mama.

Exact atunci a intrat în dormitor și tata, 

ducându-l în brațe pe frățiorul ei mai mic.

— E timpul să te speli și tu pe dinți, Max,  

a spus el. Hai să vedem unde-i periuța ta!

Kitty i-a urmat la toaletă, 

însă Max chicoti  
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și o rupse la fugă mâncând pământul.

Dar mama l-a înșfăcat și l-a adus 

înapoi, la chiuvetă.

— Fii cuminte și fă ce-ți spune tata, Max.

Apoi privi în oglindă și-și îndreptă 

masca de supereroină.

— Se face târziu! Chiar trebuie să plec.

— Nu-mi citești și mie o poveste  

de noapte bună înainte să pleci? a întrebat-o 

Kitty.

— Îmi pare rău, draga mea, a răspuns 

mama și a sărutat-o pe frunte. Poate 

mâine-seară.



— O să-ți citesc eu o poveste, Kitty, 

a îmbunat-o tata.

Fetița a oftat. Știa cât de important 

era să fii o supereroină, totuși ar fi vrut 



8

ca mama ei să nu mai dispară în fiecare 

seară când venea vremea să se culce.

— Dar eu vreau să mă învelească 

mama! Îmi place așa mult să vorbim 

înainte să adorm. 

— Ce ne-ar putea opri să avem chiar 

acum o mică discuție? a întrebat-o mama, 

în timp ce o conducea în dormitor. 

S-au așezat amândouă la geam și au 

privit cerul cum se întuneca, iar deasupra 

acoperișurilor răsărea o lună plină și 

strălucitoare. Strigătul unei bufnițe se 

auzea din depărtări. 




