
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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Când a venit momentul să 
plece acasă, Kitty traversa țopăind 

curtea școlii.

─ Știți ceva? le-a zâmbit ea cu toată 

gura tatălui și fratelui ei mai mic, Max. 

La Taylor’s Green se va amenaja un 

parc de distracții.

─ Da? Sună amuzant, a zâmbit și tata.

Capitolul

1



─ Mâine e deschiderea, a continuat 

Kitty cu răsuflarea întretăiată. Vor fi și 

carusele, și mere glazurate, de toate! 

Toți copiii din clasă numai despre asta 

au vorbit astăzi.



3

Max a făcut ochii mari:

─ Ooo, mere glazurate!

Kitty și-a împreunat mâinile.

─ Putem merge și noi? Te rog!

─ Poate la sfârșit de săptămână, a 

răspuns tata conducându-i spre poarta 

școlii. Să vedem ce spune și mama.

Fetița zburda înainte, cu gândul la 

vata de zahăr și la roata cea mare.  

A năvălit prin poarta ce dădea în parc. 

Păsările cântau, iar razele soarelui 

străluceau printre ramurile copacilor. 

Kitty simțea cum superputerile 

clocoteau înăuntrul său. Și-a luat avânt 

și a făcut trei tumbe la rând prin aer, 

apoi a aterizat perfect, în picioare.



Kitty are un secret. Ea se 

bucură de superputeri speciale de 

felină, mulțumită cărora poate să 

sară și să se rostogolească atât de 

ușor. Cu simțurile ei extraordinare, 

poate să vadă în întuneric și să 

audă sunetele aflate la mari 



distanțe. Însă ceea ce-i place cel mai 

mult la faptul că e o supereroină în 

devenire este iscusința de a vorbi cu 

animalele. O încântă să pornească 

împreună cu ceata ei de pisici în 

diverse aventuri sub lumina lunii și să 

alerge pe acoperișuri de cum se lasă 

întunericul.

Kitty a sărit în sus și s-a legănat pe o 

creangă. Tata și Max rămăseseră cu 

mult în urmă, așa că trebuia să-i 

aștepte. Deodată, a zărit un smoc de 

blăniță albă în spatele unui copac.

─ Ieși de-acolo, Pixie! Te-am văzut!  

a spus ea rânjind.
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Pixie era una dintre mâțele din ceata 

ei. Pisicuța albă era tot timpul pusă pe 

șotii și adora să le joace renghiuri 

celorlalți.

─ Miau! Te-am prins, Kitty!

Pisica a sărit pe piciorul fetiței.

─ Bună, Pixie! a salutat-o Kitty, 

râzând. Ce cauți aici?

─ Am venit să-ți spun ultimele 

noutăți, a spus pisicuța cu ochișorii ei 

verzi strălucind de încântare. Mi-am 

făcut o prietenă nouă – o pisică pe 

nume Hazel –, e de-a dreptul 

formidabilă!

Kitty a zâmbit.



─ Nu cred că am întâlnit vreo mâță 

cu numele ăsta.

─ Mi-a arătat o mulțime de trucuri 

grozave. Privește!

Pixie a luat-o la fugă în direcția 

leagănelor, a sărit pe unul și s-a atârnat 

de coadă, cu capul în jos. Apoi a făcut 

echilibristică pe un balansoar, mergând 

în vârful pernițelor. 

─ Extraordinar! i-a 

spus fetița cu 

admirație în glas.



Pixie a sărit jos.

─ I-am spus lui 

Hazel că ești o 

supereroină și i-am 

povestit despre 

aventurile prin care 

am trecut împreună, iar ea 

a zis că ar vrea să te cunoască. Aș putea 

să vin cu ea diseară?

─ Sigur că da! a răspuns fetița. Îmi 

face plăcere să-ți cunosc prietenii. 




