
Hans-Jürgen Feldhaus

Săriţi de pe fix!



Lui Lotte, Jan şi Simon

Hans-Jürgen Feldhaus (n. 1966) şi-a petre-

cut copilăria în Ahaus (landul Westfalia, 

Germania). În vacanţa de vară pleca în Austria. 

Mereu! În fiecare an! Cu părinţii! Şi cu un 

Mercedes Benz 200! Şi cu o grămadă de 

maşinuţe! 

…şi cu o soră, cel puţin!

Adică cel puţin cu Andrea! Care era cu totul OK. 

Într-o oarecare măsură, ea a fost chiar o sursă de inspiraţie 

pentru cartea asta!

În prezent, Hans-Jürgen Feldhaus locuieşte la Münster şi 

tot aici îşi scrie şi îşi ilustrează cărţile. Din când în când, pleacă 

în vacanţe, undeva. De cele mai multe ori, cu motocicleta…

Puteţi afla mai multe despre graficianul şi scriitorul Feldhaus 

accesând site-ul www.hjfeldhaus.de 
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JURNALUL DE C|L|TORIE AL LUI JAN HENSEN

PUNCT DE PLECARE: HAMBURG (GERMANIA)
}INTA C|L|TORIEI: LACUL COMO (ITALIA)

DURATA C|L|TORIEI: 14 ZILE
C|L|TORI: MAMA, TATA, HANNAH (14 ANI), JAN (12 ANI)

MIJLOC DE TRANSPORT: UN VW COMBI URÂT {I VECHI (DE 14 ANI)

CA ŞI MINE!



ZIUA 1

Italia e naşpa rău de tot!
Şi cu asta s-a spus cam tot ce se putea spune despre 

ţara asta!



…OK – pensiunea, lacul, mâncarea şi aşa mai depar-
te… totul e beton! Şi chiar şi pe Hannah (asta-i sora mea 
mai mare şi rea) aproape că o ţin sub control!

Da’ am avut o întâlnire înfricoşătoare! Chiar în dimi-
neaţa asta! Chiar pe malul lacului Como! Deodată, a 
apărut acolo! Grozăvia!… Hendrik Lehmann!

Îi ştii doar pe tipii din cărţile de mate, nu-i aşa? Vreau 
să zic, ăia din enunţuri! Ştii tu: Torsten! Carsten! Sören!

Unul dintre ei sau chiar toţi trei fac mereu plăcintă cu 
mere sau cine ştie ce altă porcărie. Pentru asta, cumpără 
o grămadă de mere şi pe urmă discută: 

— Ah, Torsten! În 14 mere, din cele 59 pe care le am, 
e câte-un vierme!



— Da, Carsten! zice Torsten. Şi din cele 7 mere pe 
care le am, 6 sunt stricate!

— Şi cât la sută din merele pe care le avem putem 
folosi pentru plăcinta noastră cu mere? se întreabă apoi 
Sören.

Şi tu trebuie să calculezi câte mere sunt stricate şi cât 
la sută din totalul merelor pe care le au pot fi folosite de 
deştepţii ăştia pentru afurisita lor de plăcintă cu mere!

Şi, ca şi când asta n-ar fi destul, Torsten, Carsten şi 
Sören iau un cuţit şi încep să taie plăcinta lor proaspăt 
scoasă din cuptor în 13 485 de bucăţi! Ei, punctul B al 
problemei! Ştii tu! E vorba despre momentul ăla în 
care intervine O COLEGĂ DE CLASĂ, pe care de foarte 
multe ori o cheamă Sabine!
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Ei, şi ea zice:
— Ah, Torsten! Carsten! Sören! O plăcintă cu mere, 

care e împărţită în 13 485 de bucăţi! Îmi daţi şi mie, vă 
rog, 1/8 din ele?

Şi bănuieşti ce urmează! Trebuie să calculezi câte bu-
căţi de plăcintă o să-i dea fraierii ăia Sabinei!

Ei, bine, Hendrik Lehmann este exact un personaj 
d-ăsta!

Adică-i aşa… un elev-model! Un 
tocilar!

Genul pe care-l cred în stare 
să-şi risipească preţiosul timp 

liber făcând plăcintă 
cu mere. 




