
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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Capitolul

1
Dintr-un salt, Kitty a ajuns 

de pe canapea până la ușă.

― Stai pe loc! De data asta nu-mi mai 

scapi, l-a ațintit ea cu degetul pe Pumpkin.

Dar Pumpkin, un pisic rotofei de 

culoare roșcată, cu mustăcioare negre, 



s-a ferit din calea ei.

― N-ai să mă prinzi, a miorlăit el  

și a dat buzna în camera fetiței.

Chicotind, Kitty s-a repezit după 

el. Pumpkin a sărit în pat și s-a întors 

cu lăbuțele în sus, lăsând-o pe Kitty să-l 

gâdile pe burtica pufoasă.



Chiar atunci mama a intrat în cameră.

― Ce faceți voi doi aici? Se pare că 

vă distrați, nu glumă!

― Ne jucăm „Prinde răufăcătorul!”, 

a răspuns Kitty. Jocul ăsta inventat 

de noi mă ajută să-mi îmbunătățesc 

superputerile, pentru a fi pregătită atunci 

când se va ivi ocazia.

― Aha! Mă bucur că te antrenezi, 

dar deja e târziu și e timpul să vă culcați, 

i-a zis mama în timp ce o mângâia pe păr.

Kitty s-a băgat în pat și s-a învelit cu 

pătura.
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― Chiar mi s-a făcut somn, a spus 

fetița.

― Nu mă surprinde deloc, a zâmbit 

mama.

Kitty a zâmbit și ea. Știa că mama 

ei înțelegea cât era de important să-și 

îmbunătățească abilitățile. Familia ei 

deținea un secret. Mama era o supereroină 

adevărată, care ieșea noaptea să ajute 

oamenii aflați în necaz. Kitty și fratele ei 

mai mic, Max, i-au moștenit superputerile 

de pisică. Kitty putea să vadă foarte bine 

pe întuneric și avea un auz foarte ascuțit. 
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În plus, își putea ține perfect echilibrul și 

astfel să facă niște salturi grozave. Cel mai 

minunat era că putea vorbi cu animalele!

În prima ei aventură nocturnă, cu 

doar câteva săptămâni în urmă, Kitty și-a 

folosit pentru prima oară superputerile. 

Atunci l-a cunoscut pe Pumpkin, pisoiul 

roșcat care nu avea nici prieteni și nici 

unde să locuiască. Kitty s-a bucurat să-l 

ia acasă și acum micuțul face parte din 

familie și doarme cu ea în fiecare seară. 

― Să nu uiți că mâine e o zi 

importantă, a mai zis mama în timp ce-i 



împăturea hainele. Mergem să vizităm 

muzeul din Hallam City. Noua colecție 

cuprinde și faimosul tigru de aur, pe lângă 

alte comori antice.

Kitty s-a ridicat în capul oaselor.

― E adevărat că tigrul de aur este 

împodobit cu diamante? 

― Da, așa este, iar ochii lui mari 
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sunt făcuți din smaralde.

― Abia aștept să-l văd, s-a smiorcăit 

Kitty.

― Îmi pare bine că ești atât de 

entuziasmată, a râs mama. Noapte bună, 

draga mea!

Kitty a aprins veioza și s-a ghemuit 

sub pătură. Nu putea aștepta până a doua 

zi. Noile comori aduse la muzeu păreau să 

fie extraordinare. Tigrul de aur, în special, 

era foarte valoros fiindcă era împodobit cu 

multe nestemate. Kitty era nerăbdătoare 

să le vadă cum strălucesc!



Pumpkin s-a urcat în pat și s-a 

culcușit lângă ea. Ochișorii lui albaștri 

străluceau în lumina difuză și blănița 

lui catifelată o atingea pe Kitty. Fetița 

a oftat și a închis ochii. Își imagina o 

sumedenie de comori.

Pumpkin a început să se foiască.

― Dormi, Kitty? a șoptit el.

― Nu, nu dorm. Dar ce-ai pățit? 

― Cum arată tigrul ăsta de aur,  

e imens? a întrebat el zburlindu-și 

mustățile.

― În poze pare destul de mic. 




